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De digitale nieuwsbrief van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de  
Kanselarij der Nederlandse Orden verschijnt drie keer per jaar in de laatste week van april, 
juni en in het najaar. 
 

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de bijzondere triomfpenning op het Ontzet van Leiden en voor pos-
tume onderscheidingen voor sergeant Philip de Koning. 
 

 

Eventuele op- of aanmerkingen, suggesties, vragen of aanvullingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
kunt u doorgeven aan het secretariaat van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de  
Kanselarij der Nederlandse Orden. En uiteraard zijn wij benieuwd naar uw reactie. 
Mocht u geen prijs meer stellen op de nieuwsbrieven, dan kunt u dat per email laten weten. Uw gegevens 
zullen dan uit het adressenbestand worden verwijderd.  

Stuur een email naar: secretariaat@kanselarijmuseum.nl onder vermelding van ‘opzegging digitale  

nieuwsbrief’. 
 



 

 

Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de maandenlange belegering van de stad Leiden. Elk jaar 
wordt Leidens Ontzet gevierd met de uitdeling van haring en wittebrood, de etenswaren die ook in 
1574 onder de uitgehongerde stadsbevolking werden uitgedeeld. De Stichting tot Instandhouding 
van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden bezit een zeldzame gouden penning op het 
Ontzet. 
 

Eind mei 1574 belegerden Spaanse troepen voor de tweede maal dat jaar de stad Leiden. Al snel brak er 
hongersnood uit en overleden duizenden inwoners van de stad. Pas in september kwam er hulp, toen 
watergeuzen de dijken bij Rotterdam en Capelle aan den IJssel doorstaken en het polderland onder water 
kwam te staan. Toen een noordwesterstorm opstak en het water de stad bereikte, vluchtten de Spaanse 
troepen en konden de watergeuzen met hun schepen de stad binnenvaren. Leidens Ontzet is een van de 
belangrijkste wapenfeiten uit de Tachtigjarige Oorlog. 

Enkele jaren na het ontzet werden aan de Munt van Holland penningen geslagen, waarop de aftocht van de 
Spaanse troepen wordt vergeleken met de mislukte belegering van het bijbelse Jeruzalem door de Assyrische 
koning Sanherib. Op de voorzijde wordt Sanheribs leger door een engel verjaagd, terwijl de keerzijde de door 
de Spanjaarden belegerde stad Leiden vertoont. Te zien zijn de vluchtende Spaanse troepen en de schepen 
van de watergeuzen. 

 

De Beloningspenning op het Ontzet van Leiden is de eerste van de zogenaamde ‘triomfpenningen’, gouden 
medailles die op last van de Staten-Generaal of de gewestelijke Staten werden geslagen ter gelegenheid van 
overwinningen die de Republiek in de strijd tegen de Spanjaarden had behaald. De Beloningspenning op het 
Ontzet van Leiden kan worden gezien als de eerste onderscheiding van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. 

 



 

 

In de afgelopen decennia hebben Nederlandse mannen en vrouwen in verschillende landen dienst 
gedaan tijdens internationale vredesmissies. Enkelen van hen lieten daarbij het leven. Een van hen 
was sergeant Philip de Koning. Op 3 juni jl. werden hem postuum twee onderscheidingen 
toegekend. 
 

In april 1975 brak in Libanon een burgeroorlog uit tussen christenen en moslims. In maart 1978 greep Israël 
militair in door het zuidelijke deel van Libanon te bezetten. Daarop besloot de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties om aan de grens tussen Libanon en Israël een vredesmacht te stationeren, UNIFIL,United 
Nations Interim Force in Lebanon. Tussen 1979 en 1985 leverde Nederland een bijdrage aan UNIFIL. In 
totaal werden ongeveer 9000 man militairen uitgezonden. 
 

In maart 1979 kwam Philip de Koning met de eerste lichting Dutchbatters in Libanon aan. Ruim een half 
jaar later, op 9 november 1979, verloor de jonge sergeant het leven, toen het voertuig waarin hij zat op een 
landmijn reed, die er de vorige nacht was neergelegd. Philip de Koning zou de volgende dag 22 jaar oud zijn 
geworden en kort daarna naar Nederland zijn teruggekeerd. 
 

Op 3 juni jl. besloot de Minister van Defensie van de Republiek Libanon om Philip de Koning als martelaar 
postuum twee Libanese onderscheidingen toe te kennen: de Oorlogsmedaille en de Militaire Medaille voor 
Respect en Erkentelijkheid 2de klasse. Op woensdag 7 augustus reikte inspecteur-generaal van de 
krijgsmacht lt.-gen. Hans van Grinsven de onderscheidingen in Hilversum uit aan de nabestaanden van 
sergeant De Koning. Bij de uitreiking was ook Pieter van Geldorp aanwezig, de voormalige secretaris van de 
Stichting. Als goede vriend van Philip de Koning en zijn familie had Van Geldorp zich ervoor ingezet dat De 
Koning werd onderscheiden. 


