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EEN MEDAILLE VAN DE JACOBIETENBEWEGING NADER
BEKEKEN: HET ATTERBURY-COMPLOT EN DE UNICA SALUS
LindaEveraert

ejacobietenbeweging[1]isin1688inGroot-Brittanniëontstaannade
troonsovernamevanWillemIII(vanOranje)enMary(oudstedochter
van koning James II). De aanleiding hiervan was dat koning James II
(vanhethuisStuart)zichhadbekeerdtothetkatholicismeendatdegeboorte
vanzijnenigezoonJamesIIInogalomstredenwas.Hijgingmetdekoninklijke
familie in ballingschap in Frankrijk. Na Willem III en Mary kwam Anne (de
jongste dochter vanJames II) aan demacht.Na haaroverlijden in 1714 werd
GeorgeIvanHannover(vanhethuisBrunswick)koningvanGroot-Brittannië.

D

Van1688tot1807heedeJacobietenbeweginggeprobeerdomdeStuartsterug
opdetroonteplaatsen.



iopulusvultecepiecepcatur–anoniemeravureuit1720(BritishMuseum)
Alsmensenmisleidwillenworden,danzullenzemisleidworden
[1] ZieartikelDeJacobietenbewein:MedaillesvaneenPropaandaoorlo(deel1t.e.m.3)in

DeMuntmeester2013.

jegmp2015,p.9-20.
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Aanleidingtothetcomplot
Eén van deze pogingen werd ondernomen na de South Sea Bubble, de allereersteaandelencrashin1720inLonden,waarinbijnaheelEngelandverzwolg.
ToenGeorgeIvanHannoverin1714aandemachtkwam,namenverschillende
ministersontslag.DeTories[2],dieopdatogenblikderegeringleidden,moestenhunideeënaanpassenaanhetHannoveriaansbestuur.KoningGeorgeIvan
zijnkantkondevooroordelendiedeToriesvanhemhaddennietnegeren,waardoordeToriesplaatsmoestenmakenvoordeWhigspartij.Dithadeenserieuze
impact op politiek en sociaal vlak in Groot-Brittannië. Een aantal ministers
gingen in ballingschap, en de eerste minister van Groot-Brittannië, Robert
Harley, werd opgesloten in de Tower, samen met de secretaris van Defensie,
George Granville, en Tory leider, Henry St. John. Zij hadden nochtans een
belangrijke rol gespeeld tijdens de onderhandelingen van het Verdrag van
Utrechtin1713[3]waardooreeneindewerdgemaaktaandeSpaanseSuccessieoorlog.
KoningGeorgeIwaseenechtepotentaatdieeigenlijkdemachtnietwoudelen
metdeBritsepolitiekepartijen(ToriesenWhigs),enhijzorgdeervoordatveel
vanzijnvriendeneenplaatsindenieuweWhigsregeringkregen.

OprichtingvandeSouthSeaCompanyendeaanleidingvandeSouthSea
‘Bubble’
De South Sea Company werd in 1711 opgericht door Robert Harley en John
Blunt, en leverde slaven aan de Zuid-Amerikaanse kolonies via het Asientocontract dat er voor zorgde dat Groot-Brittannië het monopolie verkreeg om
slavenvanAfrikanaarZuid-Amerikateexporteren.DeBritten,zoalsRaleigh
enDrake(deGoudenEeuwtentijdevanElizabethI),droomdenervanomsuccessenteboekeninZuid-AmerikaenbetaaldtewordeninSpaansedelmetaal.
De nationale schuld in Groot-Brittannië, die op dat ogenblik 9 miljoen bedroeg,werdindeSouthSeaCompanyopgenomen(eigenlijkbestondhethele
kapitaalvandeSouthSeaCompanyuitschulden).Vanafdecember1719koner
ingetekendwordenopdeaandelenopvoorwaardedatderegeringontlastwerd
vandenationaleschulddieop25jaarmoestaetaaldzijn.

[2]

 De term Tory en Whigs komt uit de tijd van de Exclusion Bill-crisis (1678-1681). De
Whigs(liberalen)warenvooreenuitsluitingvanJamesIIenVIIvandeEngelse,Ierseen
Schotse troon. De Tories (conservatieven) waren tegen een dergelijke uitsluiting. Beide
namen(WhigsenTories)warenscheldnamen:eenwhiamorwaseenveedrijvereneen
torywaseenIersetermvooreenmisdadiger.
[3]
 Het Verdrag van Utrecht bestond uit verschillende verdragen, waarbij Groot-Brittannië
uitbreiding kreeg van het koloniaal gebied in de vorm van Gibraltar en Minorca, en
waarmeehetdetoegangtotdeMiddellandseZeebeheerste.OokkwameenaantalFranse
koloniëninNoord-AmerikaaanGroot-Brittanniëtoe,metnameNewfoundland,Acadië
enhetgebiedvandeHudsonbaai.

11

unicasalus-medaille

DeBankofEnlanddeedeenpogingomdeSouthSeaCompanyuittekopen,
maarmislukte.
Vanafdanwerdenpartijgeschillenopzijgezet,allemaalindehoopomsnelrijk
tekunnenworden.
Londenwerdhetcentrumvoorhetverhandelenvandezeaandelen,endekoersengingenpijlsneldehoogtein.DeaandelenmarktwerdoverspoeldmetSouth
Sea Company-aandelen die des te sneller van eigenaar wisselden naarmate de
koersen stegen. De waanzin rond deze aandelenging zelfs zo ver dat mensen
eenleningafslotenomaandelentekunnenkopen,metallegevolgenvandien.



IsaacNewton1643-1727
SouthSeaCompany-aandeelhouderin1720

George I en zijn entourage bezaten ook aandelen, maar net vóór ze voor zes
maanden naar Hannover vertrokken, verkochten zij hun aandelen. Het geld
werdnaareenrekeninginHannovergetransfereerd.
Indeloopvanjanuari1720washetSouthSeaCompany-aandeelvan100naar
128 gestegen. Binnen de kortste keren steeg de koers nog verder, zodat in
augustus het aandeel een hoogtepunt had bereikt van1000. Daarna daalden
de aandelen in zo’n snel tempo dat een aandeel binnen de kortste keren nog
amper £150 waard was.Vele aandeelhouders zagen hungeld inrookopgaan,
meteenﬁnanciëleimpassealsgevolg(BurstinoftheBubble).
Er volgde een parlementair onderzoek dat de oorzaak van de aandelencrash
moestachterhalen.Alsnelbleekdateronbetaaldeaandelenwarenuitgedeeld
en dat George I, de koninklijke familie, George’s minnaressen en vele Whigs
parlementsleden onder deze begunstigden vielen. Dit had tot gevolg dat de
woede van de gedupeerden zich voornamelijk op George I en zijn entourage
richtte.
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SouthSeaExchequerBillsdd.7juni1720(BritishMuseum)



PrijsevolutievandeSouthSea-aandelenvan1719-1722

13

unicasalus-medaille

DezesatirischemedaillevanChristianWermuthillustreertperfectdewaanzin
ronddeSouthSeaCompany-aandelen.








Vz Eenmanblaastpapierwegmeteenblaasbalgenroept WER KAVFT ACTIEN,wiekoopteraandelen?
WER SICH DVRCH DIESEN WIND DEN GELDGEITZ LAESSET
FVHREN | SEY KLVG.V.WIZIG IN | VERKEHREN

Wielaatzich,inzijnverlangennaargeld,leidendoordewind–Weesbehoedzaamenvoorzichtiginuwtransacties
Kz Eenhondlaatvanopeenbrugeenbundelpapierindebeekvallenwanneer
hijzijnweerkaatsinginhetwaterziet
DER KAN VERWIRRVNGS VOLL | SEIN HAAB.V.GVTH VERLIEREN | SOLL DICH ESOPI HVND | NICHT LEHREN |1720
Indezeverwarringzalhijzijnhavenengoedverliezen–HebjegeenlesgeleerduitdefabelvandehondvanAesopus[4]–1720
Zilver–n34mm(Hawkins58;Adams18;Attwood&Powell8)

Hetcomplot
DetermBubblewaseenterechtebenaming,wantdeineenstortingvandekoers
vanhetaandeelbetekendeeenﬁnanciëleaderlatingvoorvelemensen,enwas
deaanleidingtotchaosenrelleninLonden.DebisschopvanRochester,FrancisAtterbury[5],waseenferventJacobiet.Hijwildevandezetegenslaggebruik
makenomdeBritsetroonterugopteeisenvoordeStuarts.Erwerdengeheime
brievenuitgewisseldtussenJamesIIIenFrancisAtterburydieviadeIersegeestelijkeGeorgeKellywerdengesmokkeld.

[4]

De Hond en zijn weerkaatsin is een fabel van Aesopus, waarin de hond met een stuk
gestolenvleesinzijnmuilwegloopt.Wanneerhijdebeekoversteekt,ziethijzijnreﬂectie
inhetwater.Indeveronderstellingdatditeenanderehondismeteennoggroterstuk
vlees, begint hij te blaﬀen, waardoor zijn stuk vlees in het water valt. Moraal van deze
fabel:wieallesbegeert,zaluiteindelijkallesverliezen.
[5] BisschopFrancisAtterburygenoottijdensderegeringsperiodevanKoninginAnneenige
bescherming,maarnahaaroverlijdenwerdhijdoordeHannoversgewantrouwd.
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FrancisAtterbury,bisschopvanRochester(1663-1732)


AangemoedigddoordealgemeneontevredenheidinEngeland,deonpopulariteitvandeHannovers,enhetfeitdatophetzelfdeogenblikeennieuweStuart
(prinsCharles,zoonvanJamesIII)wasgeboren,begonnendeJacobietenmet
hetsmedenvaneencomplot.ErwerdenplannengemaaktomdeTowerende
KoninklijkeMuntintenemenendekoninklijkefamiliegevangentenemen.
Maar alvorens er een opstand kon komen, moest er geld zijn om wapens te
kopen. Er werd geld geleend bij Frankrijk, Spanje, Schotland en de paus. De
Stuartsgavenzelfshunjuweleninonderpand.
Atterburyenzijnkompanenprobeerdentroepenteverzamelendieaanvankelijk uit Ierland, Spanje en Frankrijk kwamen. Een groot deel van de huursoldatenindielandenwarenvoornamelijkIeren,SchottenenEngelsendieook
trouwhaddengezworenaandeSpaanseenFransekoning.
Gevolgen
Begin1721beslisteAtterburydatdetijdwasaangebrokenvooractie,maarpas
in1722(nadatdeplanneneenpaarkeerwarengewijzigd)kreeghijgroenlicht
van James III. Net op dat ogenblik had John Erskine, die al een aantal keren
van politiek kamp was gewisseld, het complot verraden aan de nieuwe eerste
ministerWalpole(Whigs)vooraleerhijdeﬁnitiefnaarhetkampvanJamesIII
overliep.GeorgeKellyhadvóórzijnarrestatienetoptijddebezwarendebrievendieinzijnbezitwaren,kunnenverbranden,maardatnamnietwegdater
zware verdenkingen rustten op Francis Atterbury. Pas toen John Erskine de
regeringhieroverinformeerde,werdenAtterburyenzijnkompanenoﬃcieelin
verdenking gesteld. John Erskine verhuisde daarna, voor zijn eigen bestwil,
deﬁnitiefnaarParijs.
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FrancisAtterburyenzijnaanhangerswerdengearresteerdenopgesloteninde
Tower. De correspondentie die hij met de verbannen koninklijke familie in
Rome voerde, had hij ondertussen vernietigd, zodat de bewijzen die er nog
resttenalsnelonvoldoendeblekentezijnomzijnarrestatieterechtvaardigen.
NietteminwerdenFrancisAtterbury,GeorgeKellyenhunkompanengearresteerd.Niettegenstaandeerweinigbewijsmateriaalwas,kondenzijenkelopborg
vrijkomenmitshetbetalenvaneenzodanighoogbedrag,datditvoordemeesten onmiddellijk tot een bankroet leidde. Het proces dat daarop volgde, had
eigenlijktotdoelomdeToriesteonderwerpen,Walpole’smonopolieveiligte
stellenenomeenvoorbeeldtestellen.
Tijdenshetproceskonerweinigbewezenworden,waardoorernietveelanders
opzatdanAtterburyteverbannennaarFrankrijk.Hijwerdvanzijnreligieuze
waardighedenberoofdenhetwerdhemverbodenomnoggemeenschaptehebbenmeteenBritseonderdaanzonderkoninklijketoestemming.

Medaille


Vz Eenbisschop(methetdocumentindehand)zitaaneenrondetafelendiscussieertmetviersamenzweerders
 DeCretVMestregnobrItorestItVatVrabaCtVs(DCVMIIVVCV
=1722)|conspiratio.
 Hetisbeslist,laatdebannelingterugkerennaardeBritsetroon

Kz Diezelfde vijf mannen worden tijdens de samenzwering neergebliksemd.
Bovenhenindewolkenkijkthethemelseoogvandevoorzienigheid
 ConspIrateaperItDeVsetVosfVLMInepVLsat(CIIDVVVLMIVL
=1723)|britannica.
 Samenzweerders,Godzietallesenslaatjullieneermetzijnbliksem

Graveur:onbekend–39mm–bronsenlood(Eimer496)
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De vijfbelangrijkste samenzweerders die debelangenvanJames III behartigden waren: Francis Atterbury, Charles Butler, omas Wentworth, William
North&GreyenChristopherLayer.
De chronograﬁsche volgorde van de inscripties verwijst naar de periode van
samenzwering,deontdekkingervanenhunuiteindelijkeveroordeling.
RecentwerkheeaangetoonddatéénvandekompanenvanAtterbury–Charles Spencer – een cruciale rol hee gespeeld in het complot en deze laatste
terechtgewantrouwdwerd.OmzijnvelenkapitaaltereddennadeSouthSea
Company-crisis, wisselde CharlesSpencer(net alsJohn Erskine)geregeldvan
politiekepartij.
Het onverwachte overlijden van Spencer in 1722 zorgde er voor dat het hele
politieke plan omtrent het complot moest gewijzigd worden. Hij was voor de
JacobietendeenigelinktussenFrankrijkenJamesIII.DankzijSpencerknepen
Frankrijk en hun eerste minister Dubois een oogje dicht in verband met het
complotdatAtterburysmeedde.NuSpenceroverledenwas,brachtDubois,die
aanvankelijk steekpenningen ontving van Spencer voor het ‘dichtknijpen van
zijnoog’,GeorgeIopdehoogtevanhetcomplot.VeleJacobietenhieldenzich
toenvandedommeofverdwenenvanhettoneel.
UNICASALUS
DezemedaillewerduitgebrachtnadeSouthSeaBubble-crisisenwasbedoeld
ompubliciteitvoordeStuartstemaken.Deboodschapopdezemedailleisduidelijk:deschuldvandeBubblewordthier(onterecht)aandeHannoverstoegeschreven.Debetekenisvanunicasalusis‘deenigeredder’,maarkreegna
deaandelencrisisin1721ooknogeenanderebetekenis,nl.‘deenigezekerheid’.


BMUnicaSalus



Vz VNICA – SALVS–deenigeredder
BustevanJamesIIImeteenstralendezonopzijnharnas[6]
[6]

 DezonalssymboliekvoordeStuartswerdookbijvroegeremedaillesveelvuldiggebruikt
dooro.a.demedailleursRoettiers.

unicasalus-medaille

17

Kz QVIDGRAVIVUSCAPTA | MDCCXXI
Watiserpijnlijkerdaningevangenschapleven–1721
Eenpaard(=Hannover)vertrappeltdeleeuw(=Engeland)endeeenhoorn
(=Schotland).NaasteendorreboomziteenradelozeBritanniadietreurt
om haar land en haar verloren liefde (James), terwijl de bevolking op de
vluchtslaatvoortotalearmoede.Opdeachtergrond:zichtopLondenende
St.Paul’skathedraal.
Goud,zilver,bronsenlood–n49mm
Graveur:ongesigneerd(Eimer493)
De medaille werd vermoedelijk door de oudste van de Hamerani broers –
Ermenegoldo–gegraveerd,alhoewelerbronnenzijndienaarOttoverwijzen.
DeHamerani’swareniniedergevaldevastemedailleursvandeStuarts.Hun
atelierwasinRomegevestigd,waardeStuartsinballingschapleefden.
DeunicasaluswasdelaatstemedaillemethetportretvanJamesIII.DemedaillesdienadienwerdengeslagenzijnmetdeportrettenvanzijnzonenCharles
enHenry.
WanneerJamesIIIin1766overleed,werdenerdrieexemplaren(brons,zilver
engoud)vandeunicasalusinzijngrafgelegd.DitwijsteropdatdezemedailleheelveelbetekendevoordeStuarts.
Alhoewel deze medaille aanvankelijk was bedoeld als promotiemateriaal dat
gratis zou worden uitgedeeld, bleken velen bereid er voor te betalen om de
Stuartstesteunen. JameswordtopdevoorzijdealseenRomeinsekeizerafgebeeld, met een mantel en een borstplaat waarop een stralende zon prijkt. De
inscriptie bovenaan vnica salvs betekent ‘de enige redder’. Wanneer je de
keerzijdevandemedaillebekijkt,danziejehetantwoordwaarvanhijderedder
is,nl.vandegevaarlijkesituatiediedeBrittenondervindenmeteenHannoveriaansbestuur.Opheteerstezichtisdebetekenisvandezemedaillevrijevident,
maaralsdezemedaillenaderwordtbekeken,danwordenereenaantaldetails
duidelijk zoals deexacte weergavevan de stad Londen, deverheerlijking van
deJacobieten,deStuart-monarchie,desymboliekvandeStuart-eikenuiteraard
degevolgenvandeSouthSea‘Bubble’.
SymboliekvandeUNICASALUS
Deunicasaluswerdgemaaktomdeaandachtvandetoeschouwertetrekken.
Omhetgeheimzinnigtehouden,wordtdenaamvandepersoonopdevoorzijdenietvermeld.IndieperiodekendebijnaiedereenhetproﬁelvanJamesIII
via prenten, pamﬂetten en vroegere medailles, waardoor deze eigenlijk geen
naammeerhoefde.DezewerkwijzewerdookdoordemedailleurNicolasRoettierstoegepastopdehiernavolgendemedaille:
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Graveur:NorbertRoettiers-29mm–brons(Eimer460)


Het omschri cvivs est op de voorzijde van deze medaille uit 1708 kan op
verschillendemanierengeïnterpreteerdworden:wieishij?vanwieisdetroon?
vanwieishetkoninkrijk?…
Ingewijdenwistenonmiddellijkwieeropdemedaillestond,anderenhadden
hunvermoeden.
Hameraniheebijhetontwerpenvandeunicasalus-medaillemetopzetde
busteopdevoorzijdeboller/dikkerweergegevendandekeerzijde.Alsdemedaillemetdevoorzijde(buste)naarbovenligt,danblijzezonderproblemen
liggen—alszemetdekeerzijde(Hannoverpaardvertrappeltdeleeuwende
eenhoorn)naarbovenwordtgelegd,danligtzeonstabielenwankeltze.
JamesIIIishierbehalvederedderooknogdebewakervan(endegarantieop)
vrijheid,enopﬁnancieelvlak,degarantieopeenveiligebelegging.
EenvandepamﬂettendiedestijdscommentaarhadopdeSouthSeaCompany,
wasgetiteldSalusPopuliSupremaLex(1721).Vermoedelijkheedegraveurde
woordspelingSalusgebruiktvoordemedaille.
DeSouthSeaCompanywerddoordeToriesopgerichtmetdebedoelingomde
BankofEnelandendenationaleschulddiedeWhigstijdensderegeringvan
WillemIIIhaddenopgebouwd,telatenverdwijnen.
HetzichtopLondenopdezemedailleisnietzomaareenpanorama,maartoont
hetﬁnanciëlehartvanLondenwaaro.a.debanken,deBeursenhetParlement
zijngevestigd.
IndeDeclarationof10October1720bevestigtJamesdathijdekreetvanhetvolk
omhulpheegehoord,endatdetijdisgekomenvoordetroonsovername.Eens
dekoningmetzijnvolkverenigdis,kanhetvertrouwen,hetherstel,hetgeloof
enhetlandteruggroeien.Hijbegrijptdathetvolknietgelukkigkanzijnonder
hetjukvaneenvreemdekoning.HijtekentdezeDeclarationmetJamesRex.
BisschopFrancisAtterburyzorgdeervoordatdezeverklaringinheelhetland
werdverspreid.Erwerdeengeheimecommissiesamengesteldomuittezoeken
wieindeSouthSeaCompanysteekpenningenhadaangenomen.
DeSouthSea‘Bubble’waseengevaarlijkgevolgvandeaandelenhype,ondermijndehetpolitiekegezag,enbrachthetHannoverbewindinserieuzeproblemen.

unicasalus-medaille
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De medaille kan met andere woorden ook een blamage zijn voor de Act of
Uniondiein1707werdopgesteld,waarbijdeverenigingvanIerland,Schotland
enEngelandeenfeitwas.
Een andere verklaring voor salus kan ook een verwijzing zijn naar de RomeinsegodinSalusdieinstondvoorhetalgemeengoedvoelenvanhetvolken
beschermingboodtegendepest,waarvanerneteenuitbraakwastentijdevan
deaﬀairemetdeSouthSeaCompany-aandelenin1720.Velengeloofdendatde
uitbraakhetgevolgwasvanongeloof,godslasteringenaandelenmisbruik.Een
anderemogelijkeverklaringwaaromSalusgebruiktwerd,isdathetpaleisvan
JamesIIIgelegenwasaandevoetvandeSalus-tempelinRome.
DeeikisnietalleeneenterugkerendelementopdemedaillesvandeStuarts,
maarookopdievankoningWillemenMary.Dedodeeikopdeunicasalus
betekentdatdezeboomondereenvreemdgezagafsterenpaszalbloeienals
derechtmatigekoningopdetroonzit.Dedodeeikwijstoponvruchtbaarheid,
hongersnoodendood.
Conclusie
HetAtterbury-complothadtotdoelhetHannoverbestuuromvertewerpenen
JamesIIIopdetroontezetten.Vanafhetbeginwasditcomplotgedoemdom
te mislukken. Na de South Sea ‘Bubble’ ontstond er een regeringscrisis. Deze
crisis werd door Francis Atterbury aangewend om de Stuarts op de troon te
krijgen.Omhetcomplotingoedebanentekunnenleiden,werdertoenadering
gezocht bij Frankrijk en Spanje door Jacobietensoldaten in te zetten in hun
regimentenenzodebandenteversterkenindiendeStuartsditnodigzouden
hebbenbijeenherveroveringvanhuntroon.
De geheime commissie die in opdracht van de eerste minister Walpole belast
wasmethetonderzoek,probeerdezoveelmogelijkbewijzenteverzamelen.
DankzijhetfeitdatAtterburyenKellynetvóórhunarrestatieeenaantalcruciale brieven hebben laten verdwijnen, konden vele samenzweerders worden
beschermd.
DerestvanzijnlevenbrachtAtterburydoorinFrankrijk,waarhijaanhethoofd
stond van de Jacobieten-groepering. Hij voerde nauwe correspondentie met
James III, en zijn toewijding werd door deze laatste enorm gewaardeerd. Hij
werd beschouwd als de eerste minister van een koning zonder land, en hee
vanJamesIIIgeregelddevraaggekregenomhemtevervoegenaanzijnHofin
Rome,maarhijheeditaltijdgeweigerd.
George Kelly kon na 14 jaar gevangenschap ontsnappen en naar Frankrijk
vluchten.
DeoverigekompanenvanAtterburywerdenofwellevenslangopgesloteninde
Towerofkregendedoodstraf.Eenenkelingkreeggratieopvoorwaardedatdie
overliepnaardetegenpartij(Whigs).
Opmerkelijkdetail:deSouthSeaCompanyoverleefdedecrisisdankzijhetherﬁnancierenvandeschulden,enbleefactieftoteindde19deeeuw.
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