
MAXIMILIAAN EMANUEL II VAN BEIEREN (1662-1726), landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden  

Maximiliaan Emanuel (1662 –1726) was van 1679 tot 1726 keurvorst van Beieren en van 1691 tot 1706 

landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden.  Hij was bijzonder ambitieus op politiek en militair vlak en 

werd na zijn zegerijke deelname aan de strijd tegen de Turken in 1687 en 1688 door Keizer Ferdinand 

benoemd tot Generalissimus. Hij was ook aanwezig bij het beleg van Wenen in 1683. 

Zijn aanstelling tot Spaans landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden in 1691 was er gekomen op 

aandringen van Willem III van Oranje. Het zwakke optreden van de Spanjaarden in de strijd tegen 

Frankrijk  putte de Zuidelijke Nederlanden uit en Willem III dwong de Spaanse koning  om de jonge 

Maximiliaan te benoemen tot landvoogd. Maximiliaan werd als een held onthaald. Na meer dan een eeuw 

oorlog en godsdiensttroebelen had men genoeg van de harde en bloederige godsdienstvervolgingen van de 

extreem katholieke Spaanse Habsburgers  

Zijn Franse opvoeding  maakte hem ook zeer geliefd bij de aristocratie in België. Maar Maximiliaan zou het 

een en ander moeten opgeven voor zijn nieuwe positie. De belofte dat hij de Zuidelijke Nederlanden zou 

mogen regeren als soeverein vorst moest een stevig tegengewicht vormen tegen alle andere kansen die hij 

liet passeren.  De Franse koning had gepoogd hem aan zijn zijde te krijgen door de belofte dat hij koning 

van  Napels zou worden. En door zijn tweede huwelijk met de Poolse prinses kon hij in 1694 aanspraak 

maken op de Poolse troon toen zijn schoonvader overleed. Maar Maximiliaan zag een grotere toekomst in 

de Zuidelijke Nederlanden. Het voorbeeld van Willem III die er in geslaagd was om koning van Engeland 

te worden versterkte  zijn machtshonger. Zijn doel was te regeren over  de Zuidelijke Nederlanden als 

soeverein vorst. 

Zijn plan leek aardig te zullen lukken, want de ziekelijke Spaanse koning Karel II (1665-1700) had de zoon 

van Maximiliaan benoemd tot zijn erfgenaam over de Zuidelijke Nederlanden. En gezien zoon Ferdinand 

nog minderjarig was, zou Maximiliaan kunnen optreden als voogd en soevereine vorst. 

De jonge Ferdinand stierf echter in 1699 op 6-jarige leeftijd in eerder mysterieuze omstandigheden en 

slechts 3 maanden nadat Karel II hem had aangeduid als zijn troonopvolger. 

Karel II stelde hierna de Filips V, de kleinzoon van de Franse koning aan als troonopvolger. 

Deze opvolging werd echter betwist door de Grote Alliantie (Vooral Engeland, Pruisen en de Verenigde 

Noordelijke Nederlanden) in de Spaanse Successieoorlog. 

Maximiliaan, die in de plotse dood van zijn zoon een complot zag, sloot zich aan bij  Frankrijk  in de hoop 

alsnog landvoogd te worden van de Zuidelijke Nederlanden en zo ook de macht van Habsburgers in te 

perken.  

Hij krijgt de onafhankelijke Provincies Namen en Henegouwen toegewezen van 1711 tot 1714, maar de 

Zuidelijke Nederlanden komen onder bewind van de Oostenrijkse Habsburgers na de Vrede van Rijswijk 

in 1713.  Namen en Henegouwen zullen in de centralisatiepolitiek van Jozef II het felste weerstand bieden. 

En wanneer eind 18e eeuw de revolutiegolven Europa doen beven zal het onder andere vanuit 

Henegouwen en Namen zijn, dat een opstand zal ontstaan en aanleiding geven tot de Republiek van de 

Verenigde Nederlandse Staten. 

 

Als vorst van Namen en Henegouwen heeft Maximiliaan Emanuel van Beieren tijdens zijn korte 

regeerperiode (1711-1714) naast de frequent voorkomende oorden een reeks mooie zilveren en gouden 

munten uitgegeven die bijzonder zeldzaam zijn.  

 



 

 

Lijst 49 Nr.47/ Au- Soeverein - Souverain 1711 Namen-Namur 

www.fleurdecoin.eu (Onlineveiling Lijst 49 - 31aug-9sep 2019) 

Vz-Av/Gekroonde leeuw n.r. met zwaard in rechterpoot en linkerpoot rustend op een wereldbol - Lion couronné à 

droite, brandissant une épée et s'appuyant sur une globe  

MAX. EMANUEL. D. G. S. R. I. A. E. ET. VIC. 1711 

 Kz-Rv/Gekroond wapenschild omringd door de ketting van de Gulden Vliesorde - Ecu couronné et entouré du 

chaine de la Toison d'Or  

U.B.B.L.L. ET. G. DUX - COMES. F. H. ET. NA. -  

Dem(Nam).340; VH.772-Namur -  

Uitermate zeldzaam - très très rare - 5,42g - 25mm - ZFR (TTB) 

 

 

 

Lijst 49 Nr.48/ Ag- Schelling / Escalin 1713 Namen-Namur 

www.fleurdecoin.eu (Onlineveiling Lijst 49 - 31aug-9sep 2019) 

Vz-Av/Gekroonde leeuw n.r. met zwaard in rechterpoot en linkerpoot rustend op een wereldbol - Lion couronné à 

droite, brandissant une épée et s'appuyant sur une globe  

MAX. EMANUEL. D. G. V. B. S. P. B. L. L. X. G. DUX. CO. P. R. S. R. I.  

Kz-Rv/Gekroond wapenschild omringd door de ketting van de Gulden Vliesorde - Ecu couronné et entouré du 

chaine de la Toison d'Or  

AR. ET. ELE. L.L. COM. F. H. X NA. MA. S. R. I. D. M. - 

 Dem(Nam).357; VH.785Namur - 

 5,21g - 26mm - Zeer zeldzaam/Très rare, ZFR (TTB) 

 


