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DE NUMISMATIEK VAN HET BELEG VAN RIJSEL IN 1708 

HERDENKINGSMEDAILLES EN BELEGERINGSMUNTEN 

Ronald van Uden 

 

 
 

De belegering van Rijsel in 1708 – De hertog van Marlborough 
en zijn stafofficieren vóór de stadsomwalling van Rijsel 



numismatiek van het beleg van rijsel 1708 185 

 

Het historisch kader 

Rijsel (in het Latijn: Insula Flandriae = het eiland van Vlaanderen; in het Frans: 
Lille) was van oudsher één van de belangrijkste steden van het graafschap Vlaan-
deren, zowel op economisch als op strategisch vlak. Na de Devolutieoorlog, waarin 
de Franse koning Lodewijk XIV rechten op de Spaanse Nederlanden opeiste die 
hij meende te hebben via zijn huwelijk met de Spaanse infante, erfgename van de 
overleden Spaanse koning Filips IV, was de stad e.o. door het Vrede van Aken in 
1668 overgegaan in Franse handen. Lodewijk XIV deed Rijsel door zijn architect 
de Vauban voorzien van nieuwe stadswallen en een citadel, waar een garnizoen 
werd gelegerd; ze werd daardoor het meest noordelijk gelegen Frans bastion. In de 
stad werd ook een muntatelier – geïdentificeerd door de letters LL of ՜L, later de W – 
geopend (overigens met materieel van de Munt van Doornik), dat een belangrijke 
rol zou spelen in het hermunten van ‘Spaanse matten’ in ‘Frans-Vlaams’ zilvergeld. 
 

  
Medaille op de inname van Rijsel (‘Insula capta mdclxvii’) 

door de troepen van Lodewijk XIV in 1667 

In 1708 waren onze gewesten eens te meer het strijdtoneel waar de Europese groot-
machten hun oorlogen kwamen uitvechten, in casu de Spaanse Successieoorlog, 
met Frankrijk, Spanje en Beieren aan de ene kant, en een coalitie van Groot-Brit-
tannië, Oostenrijk en de Republiek der Nederlanden aan de andere. Aanvankelijk 
boekten de Franse troepen hier terreinwinst, met o.a. de inname van Brugge en 
Gent, maar na verloop van tijd en een Franse nederlaag in de slag bij Oudenaarde, 
lanceerden de geallieerden een tegenoffensief waardoor de Franse troepen werden 
teruggedreven, en een invasie in Frankrijk richting Parijs in het vooruitzicht kwam. 
Het was hierbij voor de geallieerden van essentieel belang dat ze Rijsel zouden 
innemen, om te vermijden dat ze van daaruit in de rug zouden kunnen worden 
aangevallen bij het doorstoten naar de Franse hoofdstad. De belegering van Rijsel 
(12 augustus–9 december 1708) werd daardoor de belangrijkste operatie van het 
campagneseizoen dat jaar. Na een hardnekkige verdediging gedurende 120 dagen, 
gaf het Franse garnizoen, dat onder het bevel stond van maarschalk en hertog de 
Boufflers, eerst de stad, en kort daarna ook de citadel, over aan de geallieerde troe-
pen van John Churchill, hertog van Marlborough, en van prins Eugeen van Savoye. 
De stad en haar omgeving zou daarna bezet blijven door Nederlandse troepen, om 
bij de Vrede van Utrecht in 1713 te worden teruggeven aan Frankrijk. 
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