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Bet leven en de  erken Jan den stempelsnijder 
Johrtnn Crocker. (1670-174.1.) 

Onder de beroemde stempelsnijders, wier 
werken groote vermaardheid hebben verwor- 
ven, behoort ongetwijfeld hij, aan wien de 
volgende regelen gewijd zijn. Zeker toch, heb- 
ben de door CRO&ER gesneden penningen 
even groote historische- en kunstwaarde als 
bijv. die, van onzen bekenden landgenoot MAR- 
TINUS HOLTZBEY, terwijl zijne talrijke muntstern- 
pels, volgens RUDING in zijn R~znaZs of Coi~age 
tot de beste der Engelsche htuntmbehooren ; 
ik voor mij, zou e r  willen bijvoegen dat zij 
die van THOMAS SIMON evenaren. 

JOHAMN CROCKER, of zooals hij zich later 
noemde en schreef: D JOHN CROKER«, werd den 
a x sten October I 6 7 0  geboren uit het huwelijk 
van CRISTOPH CROCKER, KurfllrctIicher Hof- und 
Kunsttischler, en ROSINA CROCKER, geb. FRAUEN- 
LAUBIN. W at zijne naamsverandering betreft, 
zegt J. G. PFISTER in. zijn Memo& of Johann 



Crocker (joztmad of the nztmiswzatic L'?ociety of 
London, Ju& 1852)~ dat dit waarschijnlijk ge- 
schiedde om zijn naam meer overeenkomstig de 
Engelsche uitspraak t e  maken. Dezelfde schrijver 
heeft echter in het werk, Desgas of 
John Croker "), berustende in het nifairzztscript 

defa~tnzent van het B~itsch Mz~sezlnz opgemerkt, 
dat in al de orders van den Directeur van de 
Munt, over het jaar r 7 I 8, betrekking hebbende 
op de uitvoering van de penningen volgens 
teekening van CROCKER, toch de naam van den 
kunstenaar weder CROCKER gespeld is. 

O. a. 'L Mint-Office, October znd, I 7 18 .  
"Having perused what is above depicted for 

the reverse of a medal upon the defeat ofthe 
Spanisch fleet near Sicily, by, Sir GEORGE BYNG, 
we do approve thereof, ancl authorise Mr. 
CROCKER to finish the Same. 

WM. THOMPSON. 
'&IS. NEWTON.' 
"MARTIN BLEEDEN." 

In de orders van alle andere jaren luidt de 
naam steeds CROKER. 

CROCKER verloor op jeugdigen leeftijd zijn 
vader en kwam, na verder eene goede opvoe- 
ding van zijne moeder genoten te hebben, 

*) I n  dit interessante werk bevinden zich verscheidene 
ontwerpen van CROCKER'S hand, benevens 30 autographiën 
van Sir ISAAC NEWTON, in zijne hoedanigheid van Munt- 
meester. 



(waarvan hij zelf later meermalen met dankbaar- 
heid getuigde) in den leer bij zijn peter, een 
voornaam juwelier te  Dresden; hier begon hij 
in zijn vrije uren zich in de graveerkunst te 
oefenen. 

Na volbrachten leertijd bezocht hij de voor- 
naamste steden van Duitschland en ook Hol- 
land, van waar hij in het einde van I 691 naar 
Engeland overstak. 

Te Londen aangekomen, trad hij weder bij 
een groot juwelier in dienst en zette daar zijne 
studiën in tiet graveeren van penningen zoo 
ijverig voort, dat het eindelijk zijn hoofdbezig- 
heid werd. Aangezien er van dien tijd geene 
penningen van hem bekend zijn, moet hij zich 
dus waarschijnlijk tot ontwerpen en proeven 
bepaald hebben. 

Door zijne betrekking bij bedoelden juwelier 
kwam hij met vele voorname personen in aan- 
raking, waaronder zich ook Directeuren van 
de Munt bevonden; zijn werk trok hun aan- 
dacht en  het gevolg hiervan was, dat hij in 
1697, na het ontslag van JOHN ROETTIER, 
als assistent-graveur aan de Koninklijke Munt 
geplaatst werd. In dit jaar vervaardigde hij 
zijn eerst bekenden penning. 

Daar de toenmalige hoofdgraveur HARRIS 
zijn ambt moeilijk meer in zi jn geheel kon 
waarnemen werd CROCKER al spoedig met het 
practische deel van diens werkzaamheden belast, 
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doch het is onmogelijk op te geven, welke 
muntstempels gedurende de vijf laatste jaren 
van de regeering van WILLEM 111 van zijne 
hand zijn. 

Eerst bij den aanvang der regeering van 
koningin AKKA vinden wij aangeteekend, dat 
hem het snijden van a l e  muntstempels opge- 
dragen werd. W a t  Cracker's merken overigens 
aangaat, verwijzen wij naar de  hierachter vol- 
gende uitvoerige lijsten der penningen en mun- 
ten. Alleen zij hier nog opgemerkt, dat hij, nu 
en dan, van af het jaar I 729, bijgestaan werd 
door JOHANN STGISMUND TANKER, die hem bij 
het klimmen zijner jaren door de regeering 
als tweede graveur toegevoegd was en dat 
ook SA&IUEL BULL (onder ANNA en GEORGE I 
graveur aan de  Munt) eenige der keerzijden 
van CROCKER'S penningen sneed, zooals diens 
initialen aanwijzen. 

In I 705  'overleed HARKIS en werd CROCKER 
bij besluit van 7 April van dat jaar in diens 
plaats aangesteld. Omtrent denzelfden tijd 
huwde hij met ELIZABETH FRANLCLLN, een meisje 
van deftige Engelsche familie, met wie hij 
ruim 3 0  jaren in een gelukkigen echt leefde; 
zij schonk hem slechts ééne dochter, die reeds 
op jeugdigen leeftijd overleed. 

Ook vinden wij nog aangeteekend, dat Cizoc- 
KER een neef had, MAURER genaamd, moon- 
achtig t e  Dresden, die op. zijne uitnoodiging 



naar Londen kwam en daar door hem als gra- 
veur en zegel-stempel-snijder werd opgeleid. 
CROCKER had dus zeker ondervonden, dat het 
in Londen ~girtb seyng was. Omtrent dezen 
MAURER en zijne werken is ons niets bekend. 

Tot op de twee laatste jaren van zijnlwen 
bleef CROCRER een arbeidzaam en ijverig man;  
hij had het voorrecht tot dien tijd eenegoede 
gezondheid te genieten en bizonder scherp van 
gezicht te blij ven, hetgeen voor zijne bezig- 
heden ongetwijfeld van het grootste belang 
was. Van af omstreeks I 7 39 bespeurt men 
duidelijk, dat de vele werkzaamheden van zijn 
ambt zijn sterk gestel langzamerhand onder- 
mijnden, hetgeen hem noodzaakte, zich slechts 
tot het hoofdtoezicht te bepalen. 

. CROCKER averleed den 2 a en Maart I 741 in 
den ouderdom van 7 I jaar, den roem nalatende 
van een eerlijk man, een goed Christen en een 
even getrouw als ijverig ambtenaar t e  zijn 
geweest. 

Ten slotte zij opgemerkt, dat vele van CROC- 
ICER'S penningen ware kunstwerken zijn en dat  
alle betrekchg hebben op den Engelschen 
Staat, uitgezonderd één, ter eere van den be- 
r o e ~ d e n  wiskundige ISAAC NEWTON, die vele 
jaren mede-directeur, van de Munt was. Pen- 
ningen op particuliere personen of gebeurte- 
nissen vervaardigde hij overigens niet ; de 
reden ervan is, volgens het gevoelen van 



LOCHKEK, wiens werk ') ons grootendeels tot 
leiddraad strekte, hierin gelegen, dat zulks den 
hoofdgraveur der Munt waarschijnlijk verboden 
was. Genoemde schrijver deelt verder nog 
mede, dat hij zijne 1-oornaamste inlichtingen 
verkreeg van zekeren koopman J o ~ a x ~  SCHAR- 
RER, die gedurende 34 jaren met CROCICER 
bevriend was en dat hij aan de bemiddeling 
van een ander Londensch vriend de  volleclige 
lijst te danken had van alle door hem ontwor- 
pen medailles, opgemaakt door diens opvolger 
TANNER. 

Als eene bizonderheid zij nog vermeld, dat 
men hem meer dan eens aanbood een medaille 
ter zijner eere te vervaardigen, doch dat de 
bescheiden man dit steeds beslist van de han'd 
wees; evenwel was in de Munt, bij zijn over- 
lijden, een door één zijner assistenten geboet- 
seerde beeltenis en profil voorhanden, waar- 
naar het in LOCHKER (VIIIe deel, titelplaat) Voor- 
komende portret vervaardigd is. 

Van geene van CROCKER'S penningen bestaan 
latere afslagen. 



Chronologische lijst dei  penningen. *) 

Onder WILLEM 111. 

I .  Vrede van Rijswijk. z o  Sept. 1697. 
v. Loon. TV.. 1 9 2 .  N". i .  Franks. 11. 192. 
N". 499.f) Lö~hner. VIII. titelplaat. 

K. KAB. Zilver. TEYLER Zilver. 69 mM. 
In Nederland hoogst zeldzaam. - 

Deze penning is bij v. Loon z mM. ie groot afge- 
beeld en op de keerzijde links ontbreken de wolkjes. 
Löchner's afbeelding is wat grootte en keerzijde be- 
treft juist, doch de zeer fraaie buste van den koning 
op de voorzijde is daar minder goed weSrgegeven. 

Onder Koningin ANNA. 

2.  Op hare troonsbestijging. I i Maart I 702. 

v.  Loon. IV. 2 89, W. I .  F~anhs. 11. 2 2 7. No, I ,  

K. KAB. Zilver. TEYLER Zilver. 
Zeeuwsch Gen. Brons. 35 mM. 
Hiervan 2 onderling zeer weinig afwij- 

kende variëteiten. 

*) De in het bekende werk van V, Loon Ned. Uist. 
perznieen voorkomende en goed afgebeelde stukken wor- 
den hier niet beschreven, doch slechts aangehaald en wel 

naar de Holl. editie. 
7) Medallii ILhstrations of the Ristory of Great Brgiai# 

aad fi-eland to ihe deafh of Geurge IJ by A. W. FRANKS 
and H. A. GRUEBER. London 1885. 80. 



3- Op de goede 1-erstanclliouding tusschen d e  
Koningin en hare onderdanen. 

Maart x 702. 
v. LOOIE. IV. 289. ND. 11. P~nnks. 11. 2 28. W. 3. 
K. KAB. ~ilve;. 3 j mh1. 

L Ö C ~ P Z ~ F  zegt dat deze penning in de 
wandeling de keten cler harten genoemd 
werd; deze uitdrukking is ontleend aan cle 
voorstelling op de keerzijde. 

4- Kroningsmedaille (strooipenning). 
2 3  April I 7 0 2 .  

v. Looa. IV. 29 r .  N". I. FvnnRs. 11. 2 28. No. 4. 
K. KAB. Zilver. TEYLICR Zilver. 35  mM. 

Hiervan 4 variëteiten, slechts weinig van 
elkander verscliillende; op één daarvan 
leest men op de voorzijde FRA in plaats 
van FR. 
In sde Hollandsche Mercuriusc van 1702 (in een 

nummer kort na de kroning verschenen) wordt reeds 
van dezen strooipenning gewag gemaakt en vermeld, 
dat de Pallas-figuur op de keerzijde een tweehoofdig 
monster verslaande, zinspeelt op de  Koningin, Enge- 
land's (en dus ook Nederland's) vijanden vernietigende. 

5. Prins George van Denemarken benoemd 
tot opperbevelhebber van leger en vloot. 

2 1  Mei 1702. 
v. Loon.IV. 290. F ~ a n k ~ .  11. 233. w. 14. 
K. KAB. Brons. TEYLER Zilver. 42 mM. 

Hiervan 2 variëteiten; op de voorzijde 



van de ééne is d e  koningin mèt oorring; 
op de andere, zònder, afgebeeld. 

6. . Overwinning bij Vigo. 2 3 Oct. I 702. 

v.  LOOTJ. IV. 308. N". 111. Frank. II.236,N". x 8. 
36 mM. 

Voor dezen penning werden 3 paar stem- 
pels gebruikt ; op één er van vindt men FR 
in plaats van FRA. op de voorzijde. 

7.  Innemen van vijf steden. Oct. 1702.  
'I. Loon. IV. 303. FrnnRs. 11. 241. No. 26. 
K. KAB. Zilver. Brons. TEYLER Zilver. 

37 mM. 
Hiervan bestaan 2 weinig afwijkende 

variëteiten in het Britsch museum. 

8. Verovering van Bonn, Huy en Limburg. 
1 5  Mei, 26 Aug. en 2 7  Sept. 1703. 

v. Loon. IV. 346. F~anrSs. II. 246. No. 35. 
K. KAB. Zilver. TEYLER Zilver. 41 mM. 

Hiervan 2 varianten ; op de ééne zonder 
troepen op de  keerzijde. 

g. Op de goedheid van Koningin Anna. *) 
3 April I 704. 

Vooyz$ide; het links gewend borstbeeld 
met he; omschrift: ANNA . D : G : MAG : 

*) Door een acte van 3 April 1704, werden aan de lagere 
geestelijken cenige tienden toegestaan en een fonds op- 
gericht, waaruit de bezoldiging van sommige predikants- 



BRI: FR : ET H1B:REG: en I - c . 
op den mantel. 

Kee~zzj'de: de Koningin in een zaal op 
den troon gezeten, die met haar naam- 
cijfer versierd is, houdende in haar linker- 
hand den scepter en in de rechter, het 
uitgevaardigde patent met afhangende 
zegels, dat door den eerste der knie- 
lende geestelijken aangenomen wordt. 

Boven staat: PIETAS . AVGVSTAE - 
en  in de afsnede: PRIMITIIS - ET - DECIBIIIS 

ECCLESIAE + CONCESSIS - MDCCIV. 

Frn?aks. 11. 2 5 I .  No. 43. Thes. Nz~nz. 35 2. *) 
45 mN1. In Nederland zeldzaam. 

Löchner heeft bij de beschrijving van dezen pen- 
ning tengevolge van een drukfout MDCCV in plaats 
van MDCCIV. 

Ook bestaat van dezen penning eene 
variëteit met eene geheel andere voorzijde, 
namelijk : het gelauwerde links gewende 
borstbeeld der Koningin met het omschrift : 
ANNA AVGVSTA . en op de kant 
van den mantel I . c . 

Zie 5~anRs 11. 252. NO. 44. Zeer zeld- 
zaam. 

plaatsen vermeerderd kon worden, en dat tevens dienen 
moest voor het stichten van nieuwe pastoriegebouwen. Dit 
fonds heet thans: +een .4nne1s bountyc. 
s) T~!~SUUPUS Nzcmirmatm Modernmm. , Neurenberg, 

J.  A. ENDTERS. (1711-16). Fol. 



I o. Overwinning bij ~ l e n h e i m  (Hochstett). 
I 3  Aug. 1704. 

V.LOO~Z.IV.~~~.N".II. FmnRs.IT.z56.ND.4g. 
K. KAB. Brons. TEYLER Zilver. 33 mM. 

Hiervan weder 2 varianten, ééne met 
FR in plaats van FRA en I - c . in 
plaats van CKOKER. FRAMKS zegt van 
dezen penning, dat hij merkwaardig is, 
omdat het verlies van den vijand daarop 
veel lager geschat wordt dan de historie- 
schrijvers van dien tijd dit doen. 

Van dezen penning is o. a. de oorspron- 
kelijke teekening voorhanden in het Britsch 
Museum. 

I r .  Verovering van Gibraltar en overwinnin- 
gen op zee. 5 Aug. 1704. 

v. Loon.IV.405. N". I. FranRs. 11.266. No. 64. 
K. KAB, ZiIver. TEYLER Zilver. 39 mM. 

I z. Ontzet van Barcelona. r z Mei 1706. 
v. Loon.IV.442.W.IV.~~a~ks.II.28o.N0.86. 
K. KAB. Zilver. Brons. TEYLER Zilver. 

33 mM* 
Hiervan bestaan ook 2 varianten met 

hetzelfde verschil als boven bij N". 10. 

1 3. Slag bij Ramillies. 7 Juni I 706. 
v.Loo~zIV. 454,N".VI. FmnhII. 284.N". 92. 
K. KAB. Zilver. TEYLER Zilver. 33 mM. 

284.N0.92


Van deze al weder twee varianten even- 
als bij de voorgaande. 

14. Vereeniging van Schotland en Engeland. 
I Mei 1707 .  

Voorz+'e: het links gewend borstbeeld 
versierd met de ordeketen van St. George 
en de ster of het stralende kruis op de 
borst. Omschrift ANNA . D : G : MAG : 

BR1 : FR : ET : HIB : REG. Onder het 
borstbeeld r . c . 

Keerzpde : het gekroonde koninklijke 
wapen op een piedestal tusschen palm- en 
lauwertakken; op de piedestal haar naam- 
cijfers A. R. z keer dooreen geslingerd. 

Aan de rechterzijde als schildhouder, de 
gekroonde leeuw met een schild, waarop 
de Engelsche Roos en de Schotsche Distel. 

Aan de linkerzijde: de gekroonde een- 
hoorn met de ordeketen en het schild der 
beide vereenigde huizen ; daaronder de 
orde van den kouseband, rustende in de 
afsnede op twee gekruiste scepters. Het 
gewone wapenschild heeft hier bij uitzon- 
dering in het ~e en l e  kwartier het Engel- 
sche en Schotsche wapen vereenigd, in het 
2e het Fransche en in het 3e het Iersche. 
Hier omheen het motto van de orde van 
den Kouseband voluit. Omschrift MA11 - 
I . MDCCVII. 

alsschildhouder,de


FranRs 11.295. N". r 07 .  nes. &m. 680. 
Cat. TeyZer pl. XI. N". 2. 

TEYLER Zilver. 48 mM. 
In Nederland zeldzaam. 
Van de voorzijde van dezen penning be- 

staan 2 variëteiten; t. w. de ééne heeft het 
op den schouder uitgesneden kleed geor- 
namenteerd, bij de andere is dit zonder 
versiering. FRANKS (11. 2 9 5 .  296. No. I 08- 
I 10) vermeldt 3 jetons op deze gebeurte- 
nis; bie, wat de voorzijde betreft, onderling 
varieeren en waarschijnlijk voor rekenpen- 
ningen'gediend hebben. Het is echter niet 
bekend of deze van CKOCKER~S hand zijn. 

v 

I 5 .  Op dezelfde gebeurtenis. r Mei I 707. 
Pl. 11. w. I .  

fiorz$+de.g ANNA D : G : MAG : BR : 
FRA : ET HIB : REG. Het borstbeeld 
links gewend met het haar opgenomen in 
een wrong op 't hoofd, een lok over den 
linkerskbouder. Verder gehuld in een 
kleed, waarover een mantel. Daaronder 
de letters I - c - 

Kewzzj'de: het wapen als bij de vorige, 
ter beider zijden zweven twee genieën, 
die ieder met de ééne hand daarboven de 
kroon en met de andere de afhangende 
ordeketen houden. 

Beneden : ter linkerzijde de Roos, aan 



de rechter de Distel, beiden aan één 
steel en  daaronder het motto: SEMPER 
EADEM op een rechten band. 

Daaronder S. B. (SAMUEL BULL). 
Thes. Nztm. 68 I .  34 mM. 
De keerzijde van dezen penning is bij 

X;i.ai~ks 11. 2 96. N" I I I blijkbaar verkeerd 
beschreven, daar die geheel in strijd is 
met de door hemzelf aangehaalde afbeel- 
ding in den Thes. iVum. 681. 

Van dezen penning bestaan ook nog 
twee variêteiten. De eerste heeft het om- 
schrift op de voorzijde : ANNA . D : G . 
MAG . BR . FR ET - HIB : KEG. On- 
der de buste I - C. (FraaKs IT. 297. 
N". 1 I 21.- De tweede heeft tot omschrift 
op de voorzijde: ANNA . D : G - MAG : 
BR - FR : ET . HIB : REG. Zonder initia- 
len van CROCKER. (Frank$ 11. 297. No. I I 3). 
De keerzijden dezer twee variëteiten ver- 
schillen zeer weinig van den als type aan- 
genomen penning. 

16. Op dezelfde gebeurtenis. I Mei I 707 .  
Pl. 111. N". 2 .  

Y u ~ ~ ~ d e :  het links getvend borstbeeld 
als op N". 15,  doch zonder lok over den 
linkerschouder. Om~hrzft:  ANNA D - 
G MAG - BR1 - FR - ET HIB - REG. 

Keerzqde: het koninkl. wapen in een 



cartouche ter beider zijden zweven twee 
menieen, die ieder met de ééne hand daar- 
-3 

boven de kroon en met de andere de 
af hangende ordeketen houden. 

Beneden : ter linkerzijde de >Roos&, aan 
cle- rechter de ,Distel<, beiden aan één 
steel en  daaronder op een lint SEMPER 
EADEM. 
Fra?zksIl. 297.W. I 14. Thes.IVzim.68z.XVII. 
K. KAR. Zilver. TEYLER Zilver. 23 mM. 

I 7.  OP dezelfde gebeurtenis. r Mei 1707. 
v. Looiz. IV. 293. Fya~zKs. 11. 298. W. r I 5. 
K. KAB. Zilver. TEYLER Zilver. V. GELDER 

Brons. 68 mM. 

Betreffende dezen gedenkpenning, zeker de meest 
artistieke van alle, e) bestaan twee opiniën, volgens de 
ééne is hij van 1702, volgens de andere van 1707. 
Vbbr het verschijnen van het werk van Franks, werd 
algemeen aaiigenomen, dat deze penning geslagen was, 
kort na de troonsbestijging der Koningin en dat de 
keerzijde het symbool was van de gewichtige rol, die 
z i j  vervulde in het verbond tegen Lodewijk XIV. 
Franks echter plaalst dezen gedenkpenning op de 
administratieve vereeniging van Engeland en Schot- 
land in 1707 en wel op grond: 

*) De 'figuur der Koningin op de voor- zoowel als het . 

Pallasbeeldje op de keerzijde, zijn uiterst fraai van ont- 
werp en uitvoering; het beeldje doet aan dezelfdefiguurtjes 
uit den tijd der Renaissance denken en zou bijv. een Jam- 
nitzer waardig zijn. 



IO.  dat de decoratie der Koningin overeenkomt met 
die op enkele andere penningen van Crocker uit 1707 
en 1708, en 

zo. omdat hij het omschrift der keerzijde verklaart 
als doelende op genoemde vereeniging, waarvan hij 
haar als het palladium beschouwt. 

Deze nieuwe beschouwing omtrent het ontstaan van 
bedoelden penning, zoo beslist in tegenspraak met de 
vroegere opinie daaromtrent, deed het mij noodzakelijk 
voorkomen, mij tot het Britsch Museum, dat The 
Me,$aliic Ilhstrafions etc. van FRANKS EN GRUEBER 
uitgaf, om nadere inlichting te wenden en daarop had 
ik het genoegen den 3en Maart jl. een schrijven van den 
heer Grueber te ontvangen, waarin de volgende in- 
lichting : 

(Vertaling.) 
BET kan geen twijfel zijn, dat de penning beschre- 

ven in Vol. 11. 298. No. 115, betrekking heeft op de 
Vereenigings-Akte van Engeland en Schotland in i 707, 
omdat aan het ontwerp voor dezen penning de vol- 
gende nota is gehangen, in het handschrift van Sir 
isaac Newton, den Muntmeester: *) 

3 ~ 0 t h  Feb, r 7 0 $  
Let medals be made of fine gold or fine silver 

. with her Majesties Entgies and ye usual inscription 
on one side a n d  the reverse above delineated on the 
other. (s. d,) Is. NEWTON." 

' Deze penning kon dus niet, zooals v. Loon be- 
weert, in 1702 zijn." 

*) 2 0   eb: 170+. 
Laten er penningen gemaakt worden van fijn goud of 

fijn zilver met Hare Majestcits beeltenis en de gewone in- 
scriptie aan de eene zijde en de revers, hierboven geschetst, 
aan de andere. . (get.) Is. NEWTON. 



Door deze mededeeling wordt dus niet alleen be- 
slist, dat de penning in 1707 geslagen werd, maar 
tevens dat hij niet marschPjizlEjR (Franks 11. 298. 
No, 115). maar zeiel degel# van Crocker is. 

18. Op den mislukten aanslag van den Pre- 
tendent. 24 Mei I 708. 

v.LoofzIV. 5z6.N0.11. EranksII.3r6.N". 141. 
K. KAB. Zilver. TEYLER Zilver. Zeeuwsch 

Gen. Brons. 39 

De keerzijde van dezen penning is weder van Sa- 

muel Bull. 

I 9. Overwinning bij Oudenaerden. r I Juli I 708. 
v.Loo7zIV. 529.W. I .  FvanRsII.322.NQ. 148. 
K. KAB. Zilver. TEYLEK Zilver. Brons. 

44 d J r -  
Van de voorzijde van dezen penning 

bestaat een variant als boven bij No. 14. 

20. Veroveren van Sardinië en Minorca. 
30 Sept. 1708. 

v. Loon IV. 5 I 8. F~alzBs IT. 3 2 9. W. I 5 7. 
K. KAB. Zilver. TEYLER Zilver. 40 mM. 

Van dezen penning bestaat een jeton van 24 mM. 
grootte, gebruikt als rekenpenning en waarschijnlijk 
van Cracker's hand. (Franks 11. 330. NO. 158.1 

Voop.zy&: geheel ais bij N". 2 0 ,  doch 
met andere interpunctie. 

Keevzfde: evenzoo geheel hetzelfde 
als W. 20. 



2 I .  Veroveren van Rijssel. g Dec. r 708. 
v.LoonIV. j44-W.II. F~anh$II,338.N". 169. 
K. KAB. Zilver. TEYLER Zilver. 4 3  mM. 

22. Veroveren van Doornick. 29 Juli 1709. 
~.LoonIV.j66.W.V1. F~zYz~sII.;~~.N".I~o. 
K. KAB. Zilver. TEYLER Zilver. Zeeuwsch 

Gen. Brons. 40 mM. 

23. Slag bij Taisniêres (Malplaquet). 
I I Sept. I 709, 

v. Loon IV. j 70.  No. 111. FranhsII. 3 5g.N".  I 97. 
K. KAB. Zilver. TEYLER Zilver. Zeeuwsch 

Gen. Brons. 45 mM. 

24. Veroveren van Mons. 2 i Oct. I 709. 
v. LoonIV. 5 74. N". 11. F~alzks 11.36 a .  N3 202. 
TEYLER Zilver. 38 mM. 

De keerzijde van dezen penning is weder van Sainuel 
Bull, wiens naamcijfer zich op den band van de af- 
snede onder het jaartal bevindt. . 

2 5 .  Veroveren der Fransche linien en van de 
stad Douai. 2 7  Juni I 7 10. 

v.LoanIV.g~~.W.1. h n k s I I . 3 6 9 . W . 2 1 3 .  
K. KAB. Zilver. TEYLER Zilvef. 47 mM, 

De stempel van de. voorzijde van dezen penning is 
voor de zilveren iets anders dan die welke voor de 
koperen penningen gebruikt is. 



2 6 .  Overwinning bij Almenara. 27 Juli I 7 IO+ 
v. Loon IV. 58 2.  No. I. Fmr~Rs 11.3 7 3. No. z I 8, 
TEYLEK Zilver. 47 mM. 

Van de voorzijde bestaan twee weinig 
verschillende stempels. 

27. Overwinning bij Saragossa. zo Aug. I 7 10. 
v . L o o ~ ~ I V .  584.N0.1. Fra~ksI1.373.N". 219. 
K. KAB. Zilver. TEYLER Zilver. 47 mM. 

28. Verovering van Bethune, Sr. Venant en 
Aire. 3 0  Aug., 30 Sept. en 8 Nov. r 710. 
v . ~ o o n l ~ . g g 8 . W . I .  F~anbIL374PP.220. 
TEYLER Zilver, 47 

De keerzijde van dezen penning is weder van Sa- 
muel Bull; er bestaan twee varianten, die alleen wat 
de voorzijde aangaat, zeer weinig van elkaar verschillen. 

29. Verovering van Bouchain. 14 Sept. i 7 r i .  

v. koonIV. 615. R~czaks11. 385. N". 337. 
K. KAB. Zilver. TEYLER Zilver. 43 mM. 

30. Vrede van Utrecht. I I April i 7 r 3. 
V. LoonlV. 660. N". I. FranksII. 399. N9 256. 
K. KA'B. Brons. TEYLER Zilver. 58 mM. 

Van Loon zegt, dat deze penning aan de leden 
van het $House of Lords6 (in goud) en de volgende 
kleinere aan die van het iHouse of Commonsa (ook 
in goud) werd uitgereikt. Dit is volgens Franks eene 
vergissing; de Leden van beide huizen ontvingen 
den kleine en tot aan het tijdstip, waarop Iiij zijn 



werk schreef IrSXj), was er van den hier bedoelden 
grooten penning nog nooit een exemplaar in goud 
aangetroffen. 

3 1- Op dezelfde gebeurtenis. I r April I 7 I 3. 
V.  LOOFZ. IV. 660. NO. IT. Praaks II. 400. N". 2 j 7. 
K. KAB. Zilver. TEYLEK Zilver. 34 mM. 

Van dezen penning bestaan 3 varianten, 
er  ' werden wegens de groote navraag- 
minstens twee stel stempels voor gebezigd. 
Hij komt voor in goud, zilver en brons. 
(Zie p. 3 0  hiervoor.) 

Onder GEORGE I. 

32. Aankomst van George I in Engeland. 
29 Sept. 1714. 

v. Loon IV. 684. Franks 11. 422. ND. 6. 
K. KAB. Zilver. TEYLER Zilver. Brons. 

Zeer zeldzaam. 67 mM. 

3 3.' Intocht- van George I in Londen. 
I Oct. I 7  14. 

v.  Loon IV. 685. Fya?zks 11. 423. W. 7. 
' -K. KAB. Brons. TEYLER Zilver. 46 mM. 

34. Kroningsmedaille. 3 i Oct. I 7 I 4. 
v. Loor~ IV. 686. FranRs 11. 42.1. N". g. 
K. KAB. Zilver. TEYLER Zilver. 3 4  mM. 

Franks zegt, dat deze de oficieele penning 
is, geslagen om onder de staatsambtena- 
ren en  toeschouwers bij de schitterende 
kroningsplechtigheid uitgereikt te  worden. 



Er werden verscheidene paren stempels 
voor gebezigd, waarvan enkele met r. c. 
op de afsnede van den arm, andere zon- 
der naamcijfers, weder andere met ééne 
stip tusschen de woorden van het om- 
schrift en ten slotte ook nog met twee 
stippen op die plaatsen. 

Deze penning bestaat in goud, zilver 
en koper, de variant zonder CKOCKER'S 
naamcijfers waarschijnlijk alleen in koper. 

35. Nederlaag der rebellen bij Dumblain. 
24 NOV. 1 7 1 5 .  

v. Loon IV. 687. Fra?ztSsII. 434.W. 33. 
K. KAB, Zilver. TEYLER Zilver. 46 mM. 

Voor dezen penning werd een tweede 
stempel vervaardigd, daar de eerste ge- 
broken was. 

3 6. Nederlaag der rebellen bij Preston. 
24 NOV. 1715. 

v. L o o ~  ,1V. 689. FragtRs 11. 43 5. W. 34. 
K,-KAB. Brons. TEYLER Zilver. 47 mM. 

3 7 .  Genade Acte. 2 6  Juli r 7 I 7.  *) 
fiorzjde als bij No. hiervoor. 
Kee~zg'de : de goedertierenheid des Ko- 

nings onder de gedaante eener gevleu- 
gelde vrouw, leunende op een kolom; in 

*) Door de Genade-Acte (Act of Grace) van G Juli 17 l 7  
werd een aigemeene amnestie verleend aan hen die aan 
den jongsten opstand deelnamen. u , . . -  



de rechterhand houdt zi j  een staf, waar- 
mede zij den kop van een zich oprich- 
tende slang aanraakt en in de linker een 
olijftak. O-/lzschrtft: CLEMENTIA . AV 
GVSTI. Beneden : iMoccxvxr. 

FYLZZ~S 11.437. N". 37.  
Van dezen bestaat een variant met de 

voigende voorzijde (F~anks 11.43 6. N". 3 6): 
Rechts gewend borstbeeld van George I, 
met lang haar, gehuld in geborduurden 
mantel, die in een knoop op den schouder 
opgenomen is. 

Omschr$!.+ GEORGIVS . D . G - 
MAG . BR . FR . ET . HIB - REX . 
F . D. Onder I - c. 
K. KAB. Zilver. 46 mM. 

38, Op de bemiddeling bij den vrede van Pas- 
sarowitz. z x Juli I 7 18. 

Pl. 11. N" 3. 
P u o ~ z ~ d e :  borstbeeld als bij N". 3 5. 
Kee~zede .b de Koning, staande onder 

een prachtige tent, wijst met den scepter op 
een globe. Omcb~tf t :  PACIS ARBITER. 
In de afsnede INTER GERMAN : TVRC : ET 

VENET : AD PASSAROWIZ I 7 I 8. 
De voorzijden bij de zilveren en koperen 

exemplaren verschillen eenigszins, 
Franks 11. 437. No. 39. Zeer zeldzaam. 
TEYLER Zilver. 46 mM. 



39. Overwinning van den Admiraal. Byng op 
de Spanjaarden in den zeeslag bij kaap 

Passaro. r I Aug, 17x8. 
Pl. 11. N". 4. 

Voorxsj'de: borstbeeld als bij N". 3 j. 
fierxJïde; een trophee van scheeps- en 

wapentuig; in het midden waarvan een 
hooge zuil, daarop een klein standbeeld, 
den Koning voorstellende. Omschr@5i: 

,SOCIORVM PROTECTOR. In de afsnede: 
CLASSE . HISP : DELETA AD ORAS SIC1 

LIE 1718 .  
Deze penning komt voor in goud, zilver 

en koper, bij elk metaal is de voorzijde 
verschillend, doch bijna niet noemenswaard. 
F~anks 11. 439. No. 42. 
TEYLEK Zilver. 44 InM. 

40. Caroline, Prinses van Wales. 171 8. 
V o o m ~ d e :  het rechts gewend borstbeeld 

van Prinses Caroline, het haar in een wrong 
op het hoofd saamgebonden, met krullen 
over den schouder en gekleed in een ge- 
waad, dat op den schouder met banden 
versierd is en .omhangen met een mantel. 
Osnschrzft: WILHELMINA : CHARLOT 
TA : PRIN * WALLIB.-"C) 

*) De Prinses van Wales werd somtijds als op dezen 
penning Wilh. Charlotta genoegd, als Koningin was zij 
bekend onder den naam van Caroline Rapin de Thoyras 



Kéerzj.de.. een rozenstruik. ~ n r c h - t f t :  

ROS4 : SINE : SPINA. 
Fmnks 11. 443. Wo. 47. Hoogst zeldzaam. 

36 mM. 
Lóchner vermeldt dezen penning niet, doch Franks 

zegt, dat hij van Crocker is cn waarschijnlijk om- 
streeks 17  r 8  geslagen werd. 

Omtrent dit stuk ontving ik van den heer Crueber 
nog de volgende inlichting: 

alk  schreef dezen penning toe aan Crocker, op 
grond van de nauwkeurige uitvoering van bet onder- 
werp. Het exemplaar in het Britsch Museum is in 
een slechten toestand, maar toch scheen mij boven- 
genoemde opvatting doenlijk. Het ontwerp voor dezen 
penning bevindt zich niet oiider de overige ontwerpen 
door Crocker gemaakt." (Vertaling.) 

4 I .  Vernieuwing der Barth-orde en installatie 
van de nieuwe ridders. 1 7 2 5 .  

Voovz2jde: borstbeeld als bij N". 38 cloch 
zonder draperie. 

Ir'eerzqde: de Hertog van Cumberland 
in vol orde-gewaad staande. O ~ P ~ S C ~ Y ~ ~ L :  
SPES - ALTERA. In de afsnede ORD . 
EQVIT - BALN REST ET . INSIG 
AVCT - MDCCXXV. 
PYanks TI. 463. W. 7 5. 
K. KAB. Brons. 46 mM. 

noemt haar Wilhelmina Caroline en houdt in zijn Ilistory 
of England Di. XX blz. 359 (uitgave van r 7 5 7 )  een lofrede 
op deze populaire vorstin. 



Deze penning bestaat in goud, zilver 
en koper. 

Het minder fraaie costuum van de figuur 
der tegenzijde vooral, maakt dezen tot den 
minst artistieken van CKOCKEK'S penningen. 

42- Ter eere van Sir Isaac Newton. 
2 0  Maart I 726 (27). 

'Voorzfde: links gewend borstbeeld van 
Newton, het haar kort, en gekleed in een 
gewaad met open kraag en met eenman- 
tel om de schouders. Omschrift.; ISAA 
CVS - NEWTQNVS. Onder r c. 

K e w z s j d ~ :  de wetenschap onder de ge- 
daante eener gevleugelde vrouw, met 
haar linkerarm op eene tafel leunende. 
Met de rechterhand houdt zij op de ge- 
bogen knie een steenen tafel, waarop door 
cirkels en lijnen de loop der planeten en. 
kometen volgens Newton's systeem voor- 
gesteld is. 

Omsc?z~z;ft: FELIX . COGNOSCERE - 
CAVSAS. In d e  afsnede: ~~ccxxvx .  
Franks 11.469. N". 83. 52 mM. 

Zeer zeldzaam. 

13- Kroningsmedaille. r x Oct. I ,727. 

- Pl. III. N". 5. 
' 

Voomgde : het links gewend gelauwerd 
bor~tb~eeld v ~ n  George 11, met lang haar, 



gekleed in wapenrusting en mantel, die met 
een knoop op den schouder vastgehecht is. 
O?pzscjZr~ft: GEORGIVS I1 - D - G - 
MAG - BR FR ET : HIB REX. 
O p  de afsnede van den schouder r + c. 
Keerzgde: de Koning met scepter, 

rijksappel en riclderorde gezeten op den . 
Sire Edward's Kroningsstoel, wordt door 
Brittannia gekroond, welke in haar linker- 
arm een hoorn van overvloed houdt en 
op de bijlbundels leunt. O?HSC~Y+: V 0  
LENTES PER . POPULOS. In de ai- 
snede in twee regels: CORON . XI . 
OCTOB MDCCXXVII, . 

Van dezen penning, zegt Franks, werden 
2 0 0  exemplaren in goud, 800 in zilver en nog 
een veel grooter aantal in koper geslagen. . 

Frank II. 479. N". 4. 
K. KAB. Zilver. TEYLER Zilver. 3 j rnM. 

44. Kroning der Koningin, I I Oct. r 727 .  
Pl. 111. N". 6. 

f i u ~ z f d e  .- het links gewend borstbeeld 
van Koningin Caroline, het haar versierd 
met een parelband, over de schouders 
hangende lokken en het gewaad van 
voren vastgemaakt me t  een gesp. Om- 
schr~jrt: CAROLINA . D : G . MAG . 
BR FR ET . HIB REGINA. Op de 
afsnede van den schouder I - c. 



Keerx&ie: de Koningin (de face) ge- 
kleed in koninklijk gewaad, reikt twee 
naast haar staande vrouwen de handen; 
de recbtsche stelt .de Godsdienst<, de 
linksche ~Brjttannias voor. 07nschrz3 : 
HiC . AMOR H R C  . PATRIA. Afsnede 
als No. 42. 
F~anks 11. 480. No. 8. 
K. KAB. Zilver. TEYLEK Zilver. 3 j mM. 

45. Op het Weener tractaat. 16  Maart I 7 3  I .  

v. Loon. vervolg. 1. pl. VI. N". 58. 
PTanhs 11.496. N". 39. 46 rnM. 

Zeer zeldzaam. 

Löchner bemerkt hierbij : ri Diese vortreffliche Me- 
daille hat Holtzhey in Holland imitiret ; von welchem 
ich sie auch in der 1 7 ~  Woche des Jahren 1739 auf- 
gef'ibret habe." De teekening van bedoelden 'penning 
(vergelijk v. Loon vervolg 11. pl. VIII. No. 79.) wijkt 
echter te zeer af om het eene .imitatie* te noemen. 

46- Ter eere der Koninklijke familie. 
Voorz+de i de tegenover elkander ge- 

plaatste borstbeelden van den Koning en 
de Koningin. hzschrzft: GEORGIVS 
I1 REX - ET CAROLINA - REGI 
NA. Op de afsnede van den arm des 
Konings I - c. 

X e e v x q i  : het borstbeeld van den Prins 
van Wales, omgeven door zes naar de 
binnenzijde gewende beeltenissen, 0%- 



schr*: FELICITXS IhiPERII. en in de 
afsnede in 6 regels FREDERICVS . P : 
WALLIE GVLIELAIVS - D : CVM 
B R I E  - :INNA - CAROLINA &IA 
RIA LVDOVICA - PRINCIPES. Op 
de afsnede van Prins Frederik T. (JOHAKN 

SIGISNUND TAKXER.) 
Deze penning werd op bevel des Ko- 

nings geslagen en diende om aan vreemde 
vorsten te worden gegeven. 
Franhs 11. 500.  No. 4 7 ,  7 0  m&I. 

Zeer zeldzaam. 

N A S C H R I F T .  

Als naschrift nog het volgende: 
I. Meclaillonportret van Koningin Anna. I 704. . 

Omstreeks I 704 werd door CROCKER 
een medaillon-~ortret van Koningin Anna 
vervaardigd, waarvan Frnnks 11. 4 I 7 .  
W". 291 de volgende beschrijving geeft : 

Het gelauwerd links gewend borstbeeld, 
het haar met paarlen opgebonden en in 
lokken naar achter en over den rechter- 
schoucler afhangencl ; gekleed in een ge- 
waad dat op de schouders met linten ver- 
sierd is en omhangen met' een mantel, 
van voren en op den linkerschouder vast- 
gemaakt. 



Dit in lood gegoten en daarna eenigs- 
zins gedreven portret, bevindt zich thans 
in het Britsch RiIuseum en is indertijd 
waarschijnlijk bestemd geweest om in eene 
lijst gezet te worden. 

Geen keerzijde. I 9.5 CM, Uniek. 

11. Overlijden van George I. I r Juni I 727. 
Mr. J. DIKKS vermeldt in zijn R e f e ~ i u -  

riaga IIfi ded 6L. dg N". 3 5 2 ,  dat de pen- 
ning, afgebeeld en beschreven in: v .  l o o s ,  
Hedendaagsche pcn7zz?zgkz4ade BI. 73 (zie 
ook i+a?zRs 11. 474. No. 92) van CROCKER 
zou zijn, doch dit is eene vergissing, daar 
hij vervaardigd werd door JEAN DASSIEI*, 
gelijk de naamcijfers op de keerzijde aan- 

. duiden. 

Jernegan's Lottery Medal. I 736. 
Deze loterij-penning, door VERTUE in 

zijne: >Addenda Ma7~wsc~+t, B~itsch Mzt- 
seum 23. 079. I 9. b. aangehaald en door 
hem aan CKOCKEK toegeschreven, is vol- 
gens F~anhs 11. 5 I 7 .  No. 72 ,  van TANNEK, 
zooals trouwens ook uit de naamcijfers op 
den penning zelve blijkt. Deze penning is ook 
aangehaald in : Wil.  Cat. &Ònrobert. p. 3 3 7 .  

A. J. C. VAN GEMUND. 
H~arZewt, Maart I 8 94. 








