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In de ,,Bescllrr~viggvan Nede~-Zm&cAeNisto~i.+eaningea"
vervolgcl 09 het wgr4 v a u
Mr. GERARD
VAN LOON,5@ stuk, wordt op pag.
389 onder de rib% 350 en 35 I melding gemaakt
van twee zeldzanie gouden penningen, op last
van de Magistraat van Sneek geslagen, de
eene ter eere van de Prinses-Weduwe ANNA,
als Gottvernante e n Voogdes, de a n d e r e ter
eere van Prinses MARIALOUISA,
Weduwe van
~ O A NWILLEM
FRICO.

De penning onder no. 350 beschreven, vertoont aan de voorzijde het borstbeeld van
Prinses ANNA,met het randschrift: ANNA
D.ei G.ratia M.agnae BKitanniae PRINC.eps
AVRANT,iae DOTARIA GVB.ernatriX AC.
TVTriX, en aan de keerzijde het wapen van

Sneek, met omschrift: SIGIL.lum VRB.is SNECANAE, en onderschrift : S.enatus P.opulus
Q.ue S.necanus.
De andere penning heeft aan de voorzijde
het borstbeeld van Prinses MARIALOUISA,
met
wedu~vsluier,e n oni den rand: MARIA LVD.
ovica D.ei G-ratiae PR.inceps AVR antiae
NASS.aviae NArl'.a PR.inceps HASS.iae
CASS-el. De keerzijde is gelijk aan die van
deli vorigen penning.
Beide zijn door den graveur NICOLAAS
VAN
SWIPJDEREN
vervaardigd, die te 's-Gravenhage
op den Burgwal in de ,,Kap-Raave" over de
Luttiersche Kerk woonde.
Maar wanneer? Dit was tot dusver eeri
quaestieus puilt. In bovengenoemd werk staat
op blz. 390: dar men ondanks de vele nasporingen er niet in geslaagd is omtrent deze
twee medailles iets met zekerheid te vernemen,
wat betreft den juisren rijd waarop e n de gelegenheid bij welke zij geslagen zijn Daarom
zijn ze op I-iet jaar 1759 geplaatst, toen, na
de11 dood van Prinses ANNA,
de raadsbestelling
in de Friesche steden, door de gevolmachtigden ten Landsdage - wegens het kwartier der
steden, ander~~iaal
werd opgedragen aan e n
overging op MARIA LOIIISA.
De heer W. EEILHOFF,
indertijd Archivaris
van Leeuwarden, die ook een onderzoek naar

een e n ander instelde, is in zijne nasporingen
niet veel gelukkiger geweest. Hij onderstelde,
dat, daar er gedurende het bestuur van Prinses ANNA,van I 75 1-1 759, te S n e e k geenerlei
gebeurtenis voorgevallen is, die tot het doen
slaan van d e n penning aanleiding had kunnen
geven, deze medaille geslagen zou zijn bij gelegenheid van een bezoek, door Haar in 1754
aan hare Schoonmoeder op het Oranjewoud
gebracht. Maar Sneek was bij dit bezoek in
't geheel niet betrokken. Later is hij dan ook
van die rneening teruggekomen, toen hij vernam, d a t er een dergelijke penning met het
borstbeeld van MARIALOUISA
bestond.
De samenstelIers van het V.YZIOLT~
meenen,
dat d e penning onder no. 350 beschreven,
ook we! vervaardigd kon zijn bij de aanvaarding door Prinses ANNAvan de raadsbestelling
in het kwartier der Friesche steden, iia het
overlijden van Prins WILLEM
IV in I 751, en
de penning ter eere van MARIA LOUISA
bij
hare aanvaarding van diezelfde waardigheid,
als Voogdes over ~ V I L L E M
V e n Prinses CARQLINE, na den dood van Prinses ANNAin 1759.
Uit eene kantteekening van Mr. DIRKSin
het aan 't Friesch Genootschap gelegateerde
exemplaar, blijkt mij, dat her oiitbreken v a n
de ,woorden ,,guberriatrix ac tutrix" in het
randschrift van den penning, onder no. 351 be-

schreven, bij hem nog eenigen twijfel overliet.
Nu wordt zijne gissing groorendeels geadstrueerd door de Resolutieboekeii van Sneek
over de jaren 1743-1772 loopende.
Den 23"en A~gustlls 1752 toch werd door
de Magistraat en de Vroedschap ,,om moveerende redenen" besloten, dat in het vervolg
aan ieder aftredend lid van de Magistraat,
bij expiratie der vier jaren, alsmede aan deii
Secretaris om de vier jaren, eene gouden medaille ter waarde van roo car. guldens met
het borstbeeld van Prinses ANNA,die juist de
raadsbesrellitig had verkregen, als eene recognitie gegeven zou worden. Maar nu zou het
kunnen gebeuren, dat iemand reeds in het
eerste jaar van zijn zittingtiemen stierf en
zijne erfgenamen voor hem opkwamen oni
eene gouden medaille te ontvangeil. Dit vond
men wat kras, en daarom werd den 24ste11 d.a.v.
besloten, dat, als een magistraatspersooii in
het tweede of het derde jaar van zijn bestuur
kwam te sterven, zijne erfgenamen reclit zouden l-iebbeii op de helft van de waarde van
den penning, en ,,eerst in 't laatste jaar een
zoodanig sterfgeval gebeurende, sal de successoor in 't geheel van de medalje niets profiteeren, maar die ten voordeele van des overledenen~erven geheel verstrekken."
Op ordonnantie van de Magistraat zouden

die medailles e n de kosten voor de stempels
uit de vroedschapcbeurs worden betaald.
Tot 1759 kwam hierin geen verandering.
Toen stierf Prinses ANNA e n ging de raadsbestelling te Sneek van haar over op Prinses
MARIA LOUISA. Daarom werd den 28bten Mei
besloten den Burgemeester A. BERGSMAop te
dragen, den stempel van de medaille door van
Swinderen te doen veranderen, en in plaats
van het borstbeeld van de overledene Prinses,
clat van Prinses MARIALoursn op tien penning
te plaatsen. Tevens droeg men hem op, Haar,
namens de Regeering van Sneek, zulk een gouden penning aan te bieden. In 't: Renteboek
over die jaren zijn de kosten van een en ander,
die f 5 16.- beliepen, opgeteekend.
Den rqden October 1761 alweer een besluit.
Toen vond nien goed de resolutie van 2 3 Aiigiistus 1 7 5 2 in zoover te niet te doen, dat,
met inachtneming van de resolutie van 24 Aug.
d.a v., in plaats vali eene gouden medaille,
roo car. g. aan den afgetreden magistraatspersoon en aan den Secretaris, _om de vier
jaren, zouden vereerd worden.
Tot op 't eind van r 763 bleef deze resolutie
van kracht. Toen werd ze op aansporen van
den Burgemeester BERGSMA
ingetrokken. Hij
:;chreef n.l. den I 3den Deceiiiber uit 's-Gravenhage, waar hij de zitting van de Generale-

Staten bijwoonde, aan de Regeering van Sneek,
dat hij haar verschillende voorslagen had gedaan om de stedelijke financiën in beteren
toestand te brengen, maar nu daarenboven
voorstelde om de resoluties van 23 e n 24 Augustus 1752 en 14 October 1761 op het stuk
der medaille buiten effect te stellen, e n te
bepalen, dat in 't vervolg de nieuw te verkiezen .magistraatsleden bij hun aftreden geen
~ o ocar. g. meer zouden trekken, maar dan
ook bij hun zittin'g nemen vrij zouden zijn van
het storten van eene gelijke som in devroedschapsbeurs. Bovendien zou de Secretaris
alleen op 't eind van Iiet 4c jaar na zijne infunctie-treding IOO car. g. ontvangen, e n niet
meer oni de 4 jaren, eene besparing dus.
De Magistraat e n de ~ r o ' e d s c h azijn
~ op
dit voorstel ingegaan, maar liebhen later bedacht, dat de vroedschapsbeurs voor vertering
als anderszins toch wel eenig-e tegemoetkoming mocht hebben, e11 zoo werd al op rg
October 1764 bepaald, dar ieder nieuw verIcozen magistraatspersoon 40 car. g. zou betalen. Toch was er niet genoeg i11 Icas oni den
Burgemeester FEIKENS
en den Schepen NIJLAND,
die den isten Jan. 1766 en den ' ~ u r ~ e l i i e e s t e r
BERGSMA,den Schepeii Looxnf~e n den Bouwmeester MINNEMA,die den xstell Jan. I 767 uit
de Magistraat gingen, de hun nog toelromende

car. g. te betalen. Daarom werd den Rentmeester MULDER op 21 Jan. 1767 gelast als
beheerend Rekenmeester van de rnagistraatse n vroedschapcpenningen, uit de beurs ad
pias vel publicos usus, welke ook door hem
geadministreerd werd, bij wijze van leening
500 car. g. te nemen. Wanneer de vroedschapsbeurs daartoe weder in staat was, zou
dat geld teruggegeven worden.

Dit wat betreft den tijd wanneer e n ile gelegenheid waarbij deze twee penningen zijn
geslagen.
Dat zij n u zeldzaam zijn, is een feit. Ik heb
mij de moeite getroost eens na te gaan, hoeveel magistraatspersonen tiisschen d e jaren
I 7 5 2 e n I 762 zijn afgetreden, en dus voor een
penning in aanmerking kwamen, want, zooals
wij zagen, de erfgenamen der overleden magistraatspersonen kregen casu quo slechts de
waarde van den penning in geld. E n dan kom
ik tot 18 penningen m e t de beeltenis van
Prinses ANNAe n 8 met die van Prinses MARIA
Loursli, aangenomen dat Dr. J. A. FRIESWIJK,
die in dien tijd Secretaris was, van beide penningen één exemplaar heeft ontvangen, en ook
Prinses ANNA evenals Prinses MARIA
LOUISA
een exemplaar aangeboden is.

Ik onderschrijf gaarne de woorden van Mr.
DIRKS,dat deze medailles weder een bewijs
zijn voor de meermalen riitgesproken meening,
dat beide Vorstinnen zich in groote toegenegenheid, inzonderheid in Friesland, mochten verheugen, daar eene afzonderlijke stad expres een
kostbaren magisrraats-penning deed vervaardigen, bij hare aanvaarding tot de raadsbestelfing.
Maar niet alleen waren deze Vorstinnen t e ,
Sneek zeer populair ; reeds in I 744, toen voor
het raadhuis te Sneek een nieuw kostbaar hardsteeneti bordes vervaardigd werd, bepaalde de
Magistraat, dat daarop ook de wapens van
Prins WILLEM
CARELHENDRIIC
FRISO
en Priilces ANNAzouden uitgehouweli worden.
Ook al veel vroeger had de Magistraat
zooveel hartelijke blijken van toegenegenheid
aan de Stadhouderlijke Faniilie gegeven, dat
de Vorstin-Weduwe HENRIET'~E
CASHARINA
van
Anhalt, docliter van FREDERIK
HENDRIK
en moeder van Prinses AMALIA,
die met den Frieschen
Sradhouder H ~ ~ o n r rC~siiifm
c
II gehuwd was,
in 1696 eenige fraaie zilveren bekers aan de
Magistraat van Sneek cchank, waarvan eeiie
afbeelding 11-ietbeschrijving voorkomt in ,,Eigen
Haard" van 5 Dec. 1896.

SNEEK,
Maart '97.

