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Nederlandsche Penningen 1864-1898,
DOOR

W. K. F. ZWIERZINA.

DEEL lIl, 1890-1898.

12Z<l. 1897. JO Juni.
Festival te Heerenveen.

Vz. Cartouche, waarop een rond bolvormig
schild onder een stralende vijfpuntige ster;
op het schild: V. v. V., de cartouche omgeven
door eike-, lauwer- en' palmtakken, waar
tusschen muziekboek, viool, strijkstok, bek
kens, fluit, trommel met stokken, triangel en
'trompetten. Links: B. u.

Kz.: FESTIVAL
JO JUNI 1897

HEERENVEEN
Brons, 40 m.M, Verz. Z.
TiJdschrift 1898, blz. 117, n", 135.

Bedoeld festival werd voor harmonie- en fanfarekorpsen uitge
schreven door de Vereeniging voor Volksvermaken te Heerenveen,
op Donderdag 10 Jnni 1897, den eersten dag der kermis aldaar. Er
namen 15 korpsen aan deel met pl. m. 230 medewerkende leden;
de leiding der ensemble-nummers was opgedragen aan J. GODEFROY,
te Steenwijk.

12Zii. 1897. 16 Juni:
Bezoek van het Nederlandsch Genootschap
voor Munt- en Penningkunde aan de ateliers

I



VOOR xruxr
(Concordia
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van de Koninklijke Utrechtsche fabriek van
Zilverwerken, firma C. J. BEGEER te Utrecht.

Vz. Omschrift:

*" NEDERLANDSeH GENOOTSCHAP

EN PENNINGKUNDE C. R. P. C.

Res Parvae Crescunt).

In het veld, tusschen losse lauwer- en cike

takken:

VIE

ALGEUEENE

VERGADERING

E~

BEZOEK
AAN

UTRECHT
16 JU"I

1897
Kz. Gelijk de Kz. van n", [047.

Brons, 47 m.M. Verz. Z.

Tijdschrift 1898, blz. [[8, n''. 136, afge
beeld blz. 308.

In brons uitgereikt aan de 19 op blz. 266 van TiJdsch1!ft 1897
genoemde heeren en in hunne tegenwoordtgheid geslagen.

Aan den voorzitter, de beide belgische leden en schrijver dezes
werd tevens aangeboden een proefslag van een penning met
gelijke keerzijde, waarvan de Vz. het rechts gewend borstbeeld van
H. M. de Koningin vertoonde [aieno. 1308). Kompostrie, 47 m, M Verz. Z

Het Nederlandscb Genootschap voor Munt- en Penningkunde,
onder de zinspreuk sConcordie Res Parvae Crescnat" werd. naar
aanleiding van een tijdens het congrès international de numismatique,
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te Brussel in 1891 door de aldaar regenwoordige nederlaudsche
numismaten genomen besluit, opgericht te Amsterdam 12 Juni 1892,
waarop de statuten bij K. B. d.d. 5 September 1892, 110. I I werden
goedgekeurd. Het heeft ten doel de beoefemng en verbreiding der
munt- e-n penningkunde in baren geheeJen omvang en die der neder
landsche in het bizonder.

Jaarlijks, sedert 1905 tweemaal 's Jaars, heeft in een der voornaamste
steden van Nederland eene vergadering plaats, terwijl het genoot
schap een driemaandelijksch TIJdschnft uitgeeft. waarvan r Jan. 1893
de eerste aAevering uitkwam. In 1899 gaf het eene Buchrijvingvan
de gedlnit-, etrooi-, prijs- m draagpmningm, gedmk- en jNlntngplatm,
draagteekefls fflZ., verva(wd:gá naar (/,(mlt:tdmg van de inhuldtgmg
van H. M. WILHEt..MINA, K(}nmgb. der Nrderlmuim, uit, aamenge
steld door JOH. W. STEPHANIK en schrijver dezes en mocht ingevolge
kabinetsschrijven d d. 25 Oktober 1899. no. 24, het predikaat
Koninklijk aan 'den naam der vereeniging toevoegen.

12711. 1897. Juni.

Nieuwe prijspenning voor roeien
der Vereeniging "Hollandia" , te Oudshoorn.

Vz. Een links gewende klimmende leeuw,
met de voorpooten een anker houdende.

Omschrift op matten rand:

*" HûLLANDIA *"
RüEI- EK ZEILVEREENIGING

Kz. Glad veld, omgeven door lauwer- en
eiketakken; daaronder B. U.

Verguld zilver, 23 m.M., met oog en rmg.
Verz. Z. Verg, n", 620.

Tijdschrift 1898, blz. "9, n". '37.

1277. 1897. 20 Juni-7 September,

Tentoonstelling van Nijverheid en Scheep
vaart te Dordrecht.·

Bek ron i ng s pe n ni ng.
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Vz. Links de kunstnijverheid, voorgesteld
door een op een voetstuk gezeten vrouw
met palet in de linkerhand, de rechter met
penseel rustend op een. schild, waarop hamer
en nijptang. welk schil>! op een deze groep
omgevenden lauwertak rust; rechts op den
achtergrond gezicht op Dordrecht van de
rivierzijde, een schip ligt voor anker; daar
boven lint. waarop ingeslagen: 1897

Omschrift op matten rand:

Jll! DORDRECHT Jll!

NAT. TENTOONSTELLING VAK EN KUNST

Kz. Glad veld, links omgeven door een
palmtak.

Brons. 421/2 m.M., door J. A. A. GERRITSEN
te Amsterdam, Verz. Z., ook met oog en ring,
ontworpen door W. STOK JR., architekt te
Dordrecht en afgebeeld in de Wereldkroniek

van 3' Juli 1897, n", 18. Ti.idschr~ft 1899,
blz. 245.

1278. Als voren.

Penning aangeboden door den burgemeester
van Oud-Dordrecht.

Vz. Op een kade staan de heeren HIDDE
NIJLAND, In zijn ambtsgewaad als burge
meester van Oud-Dordrecht (rechts) en A. C.
ZOETHOUT Az.. voorzitter der vereeniging
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"Voor Vak en Kunst" (links), welke elkaar
'de hand reiken. Op den achtergrond in het
midden de toren van Dordrecht, rechts oude
koopvaardij-vaartuigen onder een stralende
zon, links stoomboot, onder een gedeeltelijk
door de rook verduisterde zon.

Kz. Omschrift in grillige letters van 16 m.M,
hoog:

~:I: ®OOJmID@Li!IDLi!~~~~:I:~

lB~m~lN~!i1~!NIDm~~
In het veld binnen een cirkel) het door twee

leeuwen vastgehouden gekroonde wapen van
Dordrecht, daaronder: I

De twee onderste regels tusschen een zeilend
scheepje (links) en een molentje (rechts).

Brons en gepatineerd tin, 80 m.M., naar
een ontwerp van J. TOOROP, gemodelleerd
door L. ZIJL. Verz. Z.

Tijdschrift 1898, blz. "9, n". 138.

De tentoonstelling had plaats in het in aanbouw zijnde villapark
en werd georganiseerd door de vereentging »Vccr Vak en Kunst",
bij gelegenheid van haar tienjarig bestaan.
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Oud-Dordt werd geheel gebouwd naar nog aanwezige teekeningen
van oude dordtsche gevels en bevatte in het oude stadhuis eene
hoogst belangrijke verzameling van oude nijverheid en kunst. (Zie
Mr. J. C. VAN OVERVOORDE, in Elsevur's "Jfaallduhrijt 1897, afl. X.

Den têden Augustus 1897 bezochten HH. MM. de tentoonstelling
en werd Haar een exemplaar van den penning aangeboden.

127ft. Als voren. Draagteekens.

a. Hoofdbestuur.

Gekroond geëmailleerd wapen van Dordrecht
met twee griffioenen als schildhouders, waar
aan onder met ringetjes een lint is bevestigd,
met het opschrift: . HOOFDHESTUUR •

Verguld zilver.

1280. b. Uitvoerend Comité.
Als voren; het lint blauw geëmailleerd met

vergulde letters, het' opschrift dragend:
+ UITV. COMITÉ +

Verguld zilver.

1281. c. Transport-Commissie.

Gekroond wapen zonder schildhouders, waar
onder een lint is bevestigd (uit een stuk), met
het opschrift: TRANSP. CO:YDr.

Verguld zilver en zilver.
Alle Kon. Kabinet.

12~2.

1897. 21 Juni, (datum van het K. B.)
Oorlog op Atjeh.

Gesp als beschreven onder n". 127, met het
opschrift:
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De gerechtigden tot het dragen der gespen ATJEH 1873-1874.
1873-1876, 1873-1880, 1873-1885 en 1885-1890 zijn bevoegd
die tegen den bovengemelden te verwisselen.

1283. 1897. 29 Juni.

Festival te Wijchen (Gelderland).

Vz. De muziek voorgesteld door een vrouw,
de harp bespelende, staande bij een kolom
waarop muziekblad " aan hare voeten Jinks
hoorn en tamboerijn, rechts violoncel, trom
en bekkens.

Kz. Binnen een lauwerkrans:

FESTIVAL

29 JU~1
1897

Omschrift:

HARMONIE "DOOR OEFENING VOLMAAKTER"

* TE WIJCHEN *
Zwaar verguld, met oog in den vorm van

een eikekrans, SI ,m.M.
De beide onuitgereikte exemplaren beyin

den zich in de Verz» ROEST en Z.
Tijdschrift 1898, blz. 287.

1284. 1897. 30 Juni.

G. C. DAUM te 's-Gravenhage, gedurende
25 jaar lid van den Raad van Beheer der

Nederl.-Indische Spoorwegmaatschappij.
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Vz. In zwaren lauwerkrans :

*
GEORGE CHRlST!AAX

DAUM
VOORZITTER VAN DEN

RAAD VAN BEHEER

DER

NEDERLANDSeH-INDISCHE

SPOORWEG

MAA TSCHAPPIJ

*
Ter
Kz.

zijden van den krans: BEGEER

Onder een gevleugeld wiel:
1872 .897

HET

PERSONEEL r~ INDIË

HERDENKT DANKBAAR

UTRECHT

ZIJN

XXV JARIG BESTUUR

daaronder een spoortrein in bergachtig indisch
landschap, een viadukt over een kloof pas
seerende.

Goud en brons, 50 m.M., Verz. Z.
Tijdschrift 1898, blz. 12I, n''.•39.

De penning werd in goud, omgeven door een zilveren krans van
eikelaar en eikels, in een blauw satijnen kistje den jubilaris bij
monde van den heer G. F. LUCARDIE, medelid van den Raad van
Beheer, namens het personeel in Nederlandseb-Indie aangeboden,
v~gezeld van 4 exemplaren in brons voor de kinderen van den
heer DAUM.

In eene lade van het kistje, dat den penning bevatte, bevond zich
een album in blauw fluweel met zilver gemonteerd, met de namen
der gevers.
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De aanbiedmg had plaats III tegeuw ooidrgbeid van ZEden
Minister van Kolomen. die den jubilaris het kcmmandenrskrms der
Oranje-Nassau-orde overhandigde

G C DAUM werd 7 jum 1824 geboren te Amarerdarn, trad 10
1839 In dienst als scheepsklerk. en maakte de bahsche expedrnen In

J 846 en 1849 mede, lnj was eerechugd tot hel dragen del M V.' 0

en van het expedrtrekrms I Maart 1853 benoemd tot officier van
admuustrane, nam hij 2 Jaren later ontslag, om als boekhouder der
firma CORN m, VR{h,S te Barnvia op te treden, 1n 1856 werd luj haar
generaal gevolmachtigde en chef van het hcofdburean te Batax la In

1866 repatneerde hiJ In 1872 weH\ in) tot komnussarrs, in hetzelfde
Jaaf tot hd, In 1883 tot voorzatter van den Raad van Beheer der

Ned -Indivche Spoorwegmaatschappn benoemd, m hetzelfde Jaar werd
hl) nddei LU de orde van dec Ne.lerlcndechen Leeuw J juli 1900
legde hl] het voorzitterschap neer en werd eerst voorloopig,
25 [urn J90J deûnmef weder benoemd tot kommissans der maat
schappij HIJ overleed te '~-Gravel1haa:e II Apnl 1903.

12.,;,. 1897. Juni.

Draagteeken voor bestuursleden der
Roei- en Zeil vereeniging u de Maas",

te Rotterdam.

Het wapen der vereeniging met kroon en
schildhouders (zie n", 789). rustend op een
lint met het opschrift:

RüEI- I:N ZEILVEREI:NIGING DE MAAS.

Zilver, aan rood-wit lint, hoog 34, breed
40 rn.M. Proefslag in brons in Verz, Z.

1286. 1897. Juni.

Prijs voor onderlinge wedstrijden tusschen
de leden der zelfde vereeniging.

Schild. met op matten grond het opschrift:
R. & Z. V.

DE MAAS.



Verguld zilver en zilver, 22 m.M, hoog en
breed. Proefslag in brons in Verz. Z., beide
door VA~ KE:l.IPEK.

Vroeger hadden, volgens mededeelmg van den sekretaris, deze
schrldjes den Ieehjken vorm van een vijfhoek en droegen onder de
overwinnaars den naam van r,doodkistjes". Het mocht hem niet
gelukken er mij een ter beschnjving te bezorgen.

12.s7.

Vz.
Kz.

1897. 9-11 Juli.

Hondententoonstelling "Nimrod",

te Nijmegen.

n°. 382.
Omschrift:

INTERNATIOKALE HOKDEXTENTOONSTELLlNG

/lEGEER 9, lOEK I I JULI 1897 UTRECHT

In het veld, onder het gekroonde, op lauwer-
en eiketakken rustende wapen van Nijmegen:

GEHOUDEN IN DE

VEREENIGING

TE NIJMEGEN

(daaronder eenlge ruimte).

Brons, 41 m.M. Verz. Z.

TiJdschrift 1898, blz. 122, n", 140.

1288. 1897. 17 Juli.

Tentoonstelling van Noord-Brabantsche

Nijverheid, te 's-Hertogenbosch.

Vz. De door één kroon gedekte wapens
van Noord-Brabant en 's-Hertogenbosch, daar-



tusschen kop van een sater, die de tong
uitsteekt en ornament.

Omschrift: HERINNERING AAN DE NOORD

BRABANTSCHE NIJVERHEIDSTENTOONSTELLING

1897
Kz. Vaas met bloemen op een met een

kleed omhangen voetstuk, daarom heen: stoel,
nachttafeltje, schotel, kan, boek, laarzen, bijen
korf, tandrad, aambeeld, voorhamer, foto
grafietoestel en flesch.

Nikkel en brons, 62 m.M., Verz. Z. Deze
penningen waren voor resp . .I1.- en .1-,75
op de tentoonstelling te koop.

Ti/dschri.ft 1898, blz. 288, Bi/dragen 620**.

Afgebeeld 111 de Wereldkroniek 9 Okto
ber 1897, n". 28.

12811. 1897. 21-25 Juli.

Schietwedstrijd te Breda.
Vz. - n", 972.
Kz. Landschap, met op den voorgrond een

op eene knie liggenden schutter, zijn geweer
aanleggende.

Omschrift:
BREDA: VIE NATIONALE SCHIETWEDSTRIJD: 1897

in de afsnede: 250 M.
Brons, 38 m.M., Verz. Z.

12110.
Vz.

Als voren.
n-. 1018.
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Kz. Omschrift:
. VIE NATIONALE SCHIETWEDSTRIJD

BREDA 21-25 JULI 1897
In het veld:

E PRIJS

KORPSWEDSTRIJD
REVOLVER

20 M.

*
Brons, 32 m.M., Verz. Z.
Tijdschrift 1898, blz. 123, n". '41, A en B.

A. Bijdragen 620 *.
12!H. Als voren.

Geheel gelijk n", 129°, doch op de Kz.
opschrift in het veld:

HOOFD

KORPSvVEDSTRIJD
250 M.

" PRIJS

E KL: DEELN:.,
Brons, 32 m.M.

121)2. Als voren
Geheel gelijk n", 129°, doch op de Kz,

opschrift in het veld:
E PRIJS

KORPSWEDSTRIJD
FLOBERT BUKS

12 .111.

Brons, 32 m.M.
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1~9a. Als voren.
Vz. = n", 10[8.

Kz. Omschrift:
20 SCH: NAT: REe: WEDSTR: 11: REV:

AFD:

In het veld:
E

PRIJS

1897
Brons, 2 I m.M., met oog en ring.
Tijdschrift 19°0, blz. 30, n", 141, c, D en E.

1~94. 1897. 31 Juli-I September.

Tentoonstelling van Reklamemiddelen
te Amsterdam.

Bekroningspenning.
Vz. = n". 1248.

Kz. Omschrift:
INTERNATIONALE TENTOONSTELLING VAN

REKLAME MIDDELEN

Glad veld, daaronder in:
PALEIS VOOR VOLKSVLIJT

3 I JULI I SEPTEMBER

* *
*

Brons, 60 m.M., Verz. Z.
TiJdschrift 1898, blz. 124, n". 142.

1291i. 1897. 2-5 Augustus.

Landbouwtentoonstelling te Steenwijk.



18

v z. Het gekroonde wapen van Steenwijk.

Omschrift:

LANDBOUWTENTOONSTELLING

* 18
97 *

Kz. Omschrift :

* Gf:ï.DE :O:Uf:~UJS:S:EM:&:A'J;.S:c:a:.ltP!'l'I,J
~'lkN J:.AND:e::o::uW

In het veld:

~toonsteli'
,\..e ll]~o.

-{3 te E;}

STEENWIJK
-l3 .E;}

Toegekend aan

Zilver, 41 m.M.. door H. STELT\lAN. te
Steenwijk. Verz. Z. '

Tijdschrift 1898, blz. 289.

12"6. 1897. 6-8 Augustus.

Hondententoonstelling te 's-Hertogenbosch.

Vz Links gewende doggenkop, waaronder:
A. T VAN ROOY, ROlTERDAM

Omschrift op banderol:

KEDERLANDSCHE DUITSCHE DOGGEN KLUB

OPGER: J. ocr: 1893

Kz. Glad veld, omschrift:



• 2~: KLUB-TENTOOXSTELLl::\G •

's HERTOGENBOSCH 6, 7 EN 8 AUGUSTUS 1897
Brons, 40 m.M. Verz. Z. .
Tijdschrift 1898, blz. 124, n". 143.

12!)7. 1897. 8 Augustus.

Vijf en twintig-jarig huwelijk van
P. A. baron VAN DEN BORCH VA~ VORDE~,

heer van Helbergen

en J. M. baronesse VAN N<\.GELL, te Vorden.
Vz. De door de baronnen kroon gedekte

wapens der echtelieden; VA~ DEN BORCl!: in
zil ver drie zwarte vogels, geplaatst 2 en I,

VAN NAGELL: in zilver een rooden gordel

gesp.
Kz. In rozenkrans:

daaronder: J.EGH.R

Brons, 28 m.M,

Tijdschrift 1898,

Verz. Z.

blz. 125, n°. 144·

l·!lIS. 1897. 10 Augustus.

Bezoek van H. 1\1. de Koningin aan Zutfen.

Vz. Iets rechts gewend aanziend borstbeeld
van H. M. de Koningin met opgenomen haar.
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Omschrift In parelrand:
KON1NGIN WILHELMINA

Kz.
Koper

n''. 924.
vèrguld, 27 rn.M. Verz. Z.

Dit penninkje werd verkocht bij gelegenheid van H. M,'s komst
te Zutfen, welke voornamelijk ten doel had een bezoek aan -Neder
landach Mettra)", de nuttige stichtmg. die zich steeds in de hooge

belangstelling van het Koninklijke huis mocht verheugen.

1299. 1897. 17 Augustus.

Penning door den Czaar van Rusland aan
geboden aan de gemeente Zaandam. bij
gelegenheid van het 2 de eeuwfeest van het
verblijf van Czaar PETER den Groote aldaar

V z. Het gelauwerde en geharnaste borst
beeld van PETER den Groote, met Medusa
hoofd op de borst en hermelijnen mantel om
de schouders.

Omschrift:

PETRVS ALEXII FILlVS D. G. TZAR ET MAGNVS

DVX TOTIVS R YSSL,E

(door SAMUEL JUDIN).

Kz, NEPTUNUS te midden der baren, op
zijn met twee zeepaarden bespannen schelp
vormigen wagen, groet met zijn drietand de
aan den oever staande russische maagd, die
op een roer steunt; naast haar schild met
den dubbel-adelaar,' achter' haar een hoog
gebouw. Op den achtergrond eene menigte
schepen. Daarboven op een banderol:
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F AC1 A PVTA QViECV'N"QV.tE IVBE~. ovm

In de afsnede

PRIMOR DIA RUSSICAE

CLASSIS CIJIJCXCVI

Onder de maagd· I c. W r. (JOHANN GEORG

W AECHTER fecit) Die Rezchel,che Munzsamm
lung zn St Petersburg I, n'' 887

In goud voor de gemeente, in zilver voor
het Czaar Pr:TER-hUlsJe, 69 m.M.

T?jdschrzft 1898, blz 290
BIJ deze gelegenheid werd een door de burgen] aangeboden Wit

marmeren gedenksteen onthuld met de wapens van Rusland en Zaandam,
en lil 't russtsch en I cllandsch het mscbrift .,Ter nagedachtems
van het verhlqf van Czaar PETER te Zaandam' waarna een vloot

vchouw en wimpeltocht op de Zaan plaats had, hierbij walen tegen
woordrg de du-ekteur van bet kabinet van den Keizer van Rusland,
de heer A DE POLOVITZOl r-, de russrsche gezant te 'a Gravenhage
ridder DE SJRUVE en de konsul generaal v-in Rushnd te Amster
dam, Je heer DE HACH"'l Verder bevond zich aldaar ook de hol
laudsche predikant te St Petersburg en de oud-minister BLOEM, een
der nakomelingen van Zaandarn's burgemeester van voor 200 Jaren

Na afloop had op het stadhuis een feestmaaltijd plaats en des
avonds trok een fakkeloptocht door de gemeente, waarbij 0 a Lzaar
PEt ER werd voorgesteld als een hollandsch varensgezel, staande op
de plecht van een klein vaartuig en ditmaal vergezeld van ZIJn hUIS

baas den smidsknecht GERItl'!' KIST Verder werd den rêden en
rçden Augustus een tooneelstuk van G J HONIGopgevoerd PJhTER
MICHAEtOFF, (sedert m het russisch vertaald geïllustreerd vel
schenen In de Vsemwnaya lllustratzta)

In het Czaar PETER huisje, destijds behoorende aan den scheeps

smid GERRIT KIST woonde PE1~ de Groote van 18-25 Aug 1697
De farmhe KIST verkocht het ;n 1818 aan Z M WILLEM I die
het aan de kroonprmses later Komngm ANNA PAULOWNA ten
geschenke gaf In 1886 werd het door Z M Konmg W1LLE1>1 III
aan Czaar ALEXANDER. IJI geschor ken

De penningen zIJn lil 1897 geslagen op de oude stempels van 1696

2
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t:Joo. 1897. 18-19 Augustus.

Tweede eeuwfeest van het verblijf van
Czaar PETER te Zaandam en 15-jarig bestaan

der Zaanlandsche Zeilvereeniging.

Vz. Gezicht op Zaandam en de met vele
schepen bevolkte Zaan, op den voorgrond
scheepstimmerwerf en Czaar PETER met bijl
in de rechterhand.

In de afsnede: Pieter Michaeloff
Boven stralende zon, waarin het jaartal:

1697, op de stralen de door een strik ver
bonden wapens van Zaandijk en Zaandam.

Kz.:

~ aERDElVl([
.~~ NG

1697 1897

van het Verblijf te Zaandam

van

Czaar PETER den Grooten

en

van het Vijftienjarig Bestaan

der

tusschen de jaartallen, boven: het Czaar
PETER-huisje, omgeven door twee gekruiste
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lauwertakken, onder: de vlag der Zaanland
sche zeilvereeniging: blauw, wit, blauw, in het
wit in zwarte ruit, zilver anker omgeven door

de letters: Z
Z V' 50 m M,

1301.

Verguld zilver en zilver als prus voor de nngzeilerr] in de kom
der Voorzaan en in brons aan de erqenareu van zeilvaartuigen, die
aan alle waterfeesten (dus ook aan de vlootrevue in de Binnenzaan
en den wimpeltocht naar den pelmolen .,de Grootvorst" te Zaan
dijk, op 18 Augustus 1897) deelnamen.

Hoewel het bestuur der Z. Z. V. zoo beleefd was mij machtigmg
te verleenee een bronzen afslag te laten maken voor de beschnjvmg,
beweerde de leverancier der stempels S. J. VET, goud. en zilversmid
te Zaandam, dat geen afslag meer gemaakt kon worden, zelfs geen
afdruk in lood of gips, doch hij IDIJ voor f 2S - plus 10 pCt een
broneen exemplaar kon bezorgen! Ik heb mij dus moeten behelpen
met het schetsontwerp van den penning, voorkomende in het Jaar.
verslag 1897/98 der Z. Z V, doch mocht dien later te zien krngen
van den heer J. C TEVES te Maarssen.

1897. 24 Augustus.

Huwelijk van
MARIA GEERTRUIDA VAN MAAN EN en

JAN WILLEM ADRIANUS HAAGEN SMIT

te Utrecht.

\! Z. Een engeltje met ontplooide vleugels
op eene knie rustende, houdt met beide handen
een opengeslagen boek omhoog, op welks
bladen: 24

AUG

Boven het boek een rozentak en brandende
fakkel. Rechts en links rozenstruiken:

In de afsnede: J 1'. M. MEl\GER. F

Alles in parelrand.



Kz. Links lang-s den rand een rozentak
met strik. daarbinnen:

MARIA

GEERTRUIDA

VAN MAANEN.

JAN WILLEM

ADRIANUS

HAAGEN SMIT.

Brons, 50 m.M,
Tijdschrift [898, blz. 266, n", 27.

De heer HAAGEN SMIT was boekhouder en esseleur in dienst van
den muntmeester en werd bij K. B. 30 December 1901, no. 100,
benoemd tot esseleur der fabrikage bij de direktie van '5Rijks Munt

1362. 1897. 17-19 September.
Hondententoonstelling ..Cynophilia",

te Breda.
Vz. Geheel ~ n", 1192.

Kz. Het wapen van Breda, met twee leeuwen
als schildhouders, waarboven een engel.

Daaronder het kasteel van Breda en het
opschrift:

I rE INTERNATIONALE

HONDENTENTOOJ\STELLING
(2& CLUBTENTOONSTELLING)

GEHOUDEN IN CoNCORDIA

BREDA
17, 18 EN 19 SEPTEMBER 1897

*
Brons, ruitvormig, met afgeronde hoeken,

53 m.M. Verz. Z.
Tijdschrift 1898, blz. 125, n", 145.



1303/4. 1897. September.

sa-Jarig bestaan der
Hollandsche Maatschappij van Landbouw

en tentoonstelling te 's-Gravenhage.

Behalve de hekroningspenningen werden
ook herinncringspenningen uitgereikt, geheel
gelijk DIRKS 663, doch zonder den naam des
stempelsnijders.

Op de Kz. onder den krans: naam en
woonplaats, daaronder:

HERINNERING

AAN

ook met: Herinnering
1897

Goud, verguld zilver, zilver en brons,
39 m.M., opschriften gegraveerd.

TiJdschrift 1898, blz. 291.
De tentoonstelling had evenals in r872 op het Malieveld plaats

en werd tot tweemalen toe - op 22 en 24 September, door HH.
MM. de Koninginnen bezocht

1365. 1897. 16 Oktober.

Penning door de burgemeesters van Noord
Holland aangeboden aan den wegens zijn
benoeming tot vice-president van den Raad
van State, afgetreden Kommissaris der Koningin
in dat gewest, Jhr. Mr. J. W. M. SCHORER.

Vz. Het door de jonkheerskroon gedekte
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wapen van SCHORER: in zwart een zilveren
dwarsbalk vergezeld van drie zilveren droog
scheerders-scharen met de punten omlaag, ge
plaatst 2, I, met twee zilveren bokken met
gouden horens en hoeven als schildhouders,
helm met zwartzilveren wrong en dekkleeden
en helmteeken, (uitkomende zilveren bok met
gouden horens en hoeven), rustende op een
ornament, ter zijde: ]AUNER, alles in pare1cirkel.

Omschrift:

DE BURGEMEESTERS VAN NOORD-HOLLAND AAN

JHR. MR. J' W' M' SCHüRER 1879-1896

Kz. In het midden door lauwertakken
omgeven, door een kroon gedekte cartouche
met het wapen van Noord-Holland, omringd
door de van eikentakken omstrengelde wapens
van Amsterdam, Hilversum, den Helder, Zaan
dam, Haarlem, Haarlemmermeer, Alkmaar en
Hoorn, alles in parelcirkel.

Brons, 76 m.M. Verz. Z.
Tijdschrift 1898, blz. 292, Mfdailtes et

Plaquettes modernes, PI. XXXII, n-. 148.
De penning werd gegraveerd en-geslagen door HEINRICHJ>\.UNER,

K. K. Hof- und Kemmer Graveur te weenen, Augustinerstrusse 12,

en werd den r6den Oktober 1897 door eeue deputatie, bestaande
uit de heeren Mr. S. A. VENING MEIl'<ESZ. Jhr. Mr. J. W. G.BOREEL

VAN HOGELANDEN, A. E. Z!MMERMAN en J. G HEljDANUS, burge
meester van Amsterdam. Haarlem, Hoorn en Alkmaar bij monde
van eerstgenoemden te 's-Gravenhage aangeboden in goud aan den
heer SCHORER. terwijl vier zilveren exemplaren voor diens familie
leden waren bestemd. De Ncord-Hollandsche burgemeesters, die den
penning aanboden, ontvingen lil den loop van November 1897 allen
een exemplaar in brons
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JOHAN \VILLEM MEINARD SCHORER werd geboren te Middelburg,
8 Maart 1834, studeerde en promoveerde te Utrecht en vestigde
zich te Middelburg als advokaat in 1858. In 1859 werd hij benoemd
tot burgemeester van Nieuw- en Sint-joosland, in 1867 tevens van
Arnemuiden en in 1871 van Middelburg. in 1879 tot kommissaris
der Koningin in Noord-Holland en 12 December 1896 tot vice
president van den Raad van State, als zoodanig was hij in 1901
getuige bij bet huwelijk van H. M. de Koningin. Verder was hij
president-kommissaris der HIJ. S. M. en kommissaris der Neder
landsche Bank De grootkruizen van de orden van den Nederlandsehen
Leeuwen van Oranje-Nassau sierden zijne borst. Hij overleed te
's-Cravenbage, I Oktober 1903.

):lOU. 1897. 20-21 November.

Nationale Zangwedstrijd te Amsterdam.
V 2. De door de koninklijke kroon gedekte

wapens van Nederland en Amsterdam, om
geven door samengestrikte eike- en lauwer
takken.

Omschrift:
MANNENZANG VEREENIGING "ORPHÉON"

AMSTERDAM

Kz. Lier, waarboven een vijfpuntige stra
lenschietende ster, rustende op een gedeel
telijk door een palmtak bedekt schild, daar-
onder . BEGEER UTRECHT

Omschrift:
NAT. ZANGWEDSTRIJD 20--21 NOVB. 1897

Brons, 65 m.M. Verz. Z.
Tijdschrift 1898, blz. 126, n-: 146.

):)01. 1897.

Het Muntkollege aan J. H. N. RUYSCH VAN
DUGTEREN, 50 jaar ambtenaar bij 's Rijks Munt.



vz, Binnen een parelrand en gedeeltelijk
omgeven door een eiketak, aan welks beneden
einde een strik is bevestigd:

AAS

DEN PROVOOST

DER MUNTGEZELLEN

J. H. N. RUYSCH

VAN DUGTEREN

Kz. Binnen een parelrand:
o

50 JARIG

JUBILEUM

ALS

AMBTENAAR

BIJ

'5 RIJKS MUKT

I1IDCCCLXXXXVII

o
Zilver en brons: 50 m.M., door J. P. R.

ME"GER.

Tijdsckrift 1898, blz. 267, n", 28.
Hij overleed op 74-jarigen leetüjd te Utrecht, 19 Maart I 904,

130S. 1897-,
Prijspenning met borstbeeld van

H. M. de Koningin.
Vz. Zeer fraai uitgevoerd rechts gewend

borstbeeld van H. M. Koningin 'NILHELMINA.

Kz. Schild, omgeven door eike- en lauwer
takken, daaronder: B. u.



Vz.
schild,

Brons, met oog en ring, 47 m.M. Verz. Z.
Tijdschrift 1898, blz. 129, nO. 152.

De Vz. is hetzelfde portret, waarvan in zacht metaal den rûjuni 1897
in tegenwoordigheid der leden van ons genootschap enkele proef
slagen werden gemaakt (Zie de neet bij no. 1275).

t:109. 1897.
Prijspenning van den Interacademiale(n)

IJsbond.
Opgehangen schaats, daaronder fraai
met h"et opschrift:

*
INTERACADEMIALE

IJ5BüND

*
't Geheel in een cirkel, waarom twee hulst

takken, boven gescheiden door een vijfpuntige
ster. Onder staat: B. u.

Kz. Glad veld, omgeven door twee samen
gestrikte lauwertakken.

Brons, 53 m.M.

1310. Als voren.

Geheel gelijk n°. '3°9, doch boven tusschen
de hulsttakken op de Vz. een zespuntige ster.

Brons, 32 m.M. Verz. Z.
Tijdschrift 1898, blz. 131, n", 156, A en B.

1311. 1897.

Prijspenning van den Nederlandsche(n)
Brood-, Koek- en Banketbakkersbond.

Vz. Op een trapsgewijze oploopend voet-
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stuk, waarop vier zoute bolletjes (?) en waar
onder een ornament, staan twee leeuwen met
de voorpooten een krakeling vasthoudende,
waarboven zij een kroon omhoog heffen.

Omschrift:

* NEDERLANDSCHE BROOD, KüEK- EN BANKET

Bt\ KKERSBOND

Kz. Glad veld, omgeven door saamge
strikte lauwertakken, daaronder: BEGEER UTRECHT

Brons, 47 m.M., Verz. Z.
Tijdschrift 1898, blz. 126, n-. 147.

t:l12. 1897.

Prijspenning
Vreemdelingenverkeer te Dordrecht.

Vz. De groote kerk van Dordrecht, links
geboomte, rechts opgaande zon; in parel
cirkel.

Omschrift op matten rand:

VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN DEN BLOEI

VAN DORDRECHT EN OMSTREKEN

BEGEER

Kz. Glad, veld, omgeven door een lauwer
tak met strik.

Omschrift:

* COMITÉ TOT BEVORDERING VAN 'T VREEMDE

LING EN VERKEER

Brons, S8 m.M. Verz. Z.



1313. Als voren.

3 '

Geheel gelijk n-. 1312, doch zonder lauwer
tak op de Kz

28 m.M. Verz. Z.
T!jdschriJt 18g8, blz. 12g, n-. '53, A en B.

t:l14/1i. 18g7

Prijspenningen der Schietvereeniging
"Am<;terdam", te Amsterdam.

Vz. Het door de keizerskroon gedekte
wapen van Amsterdam.

Omschrift op matten rand:

SCHrETVEREENIGING - AMSTERDAM

AMSTERDAM . ~ .

Kz Glad veld, omgeven door saamge-
strikte lauwertakken

'3'4,4° m.M
'3'5, 3 I m.M., andere krans op de Kz.
1316, 25 m.M., krans van lauwer- en eike-

bladen op de Kz. Alle door BEGEER; in brons
in VerL. Z.

TzjdschrzJt 18g8, blz. 127, n°. 148, A--C.

13H.
Prijspenning der Postduivenvereeniging

"Columba", te Amsterdam.

Vz. Twee tegenover elkander geplaatste
duiven.

Omschrift:
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POSTDUIVE:\ VEREENIGING CüLUMBA

AMSTERDAM

Kz. Glad veld. omgeven door twee samen
gestrikte lauwertakken.

Brons, 40 m.M., door BEGEER. Verz. Z.
Tijdschri/t 1898, bh. 13°, n", '54.

De stempel der Vz. schijnt later aan de firma VAN KEMPEN & ZO'lEN
te Voorschoten te zijn gegeven, althans m 1900 ontving ik van
deze een afslag ter beschrijving Kz. glad veld, omgeven door
zwaren met linten omwonden lauwerkrans.

Uts. 1897·
Prijspenning van de Postduivenvereeniging

»'s-Gravenhage" .
Vz. Links gewende staande postduif.
Omschrift:

POSTDUIVENVEREENIGING

'S-GRAVENHAGE

Kz. Glad veld, omgeven door twee samen
gestrikte lauwertakken.

Brons, 45 m.M., door J. M. VA" KEM

PEN & Zonen, te Voorschoten.

t:J19. 1897.
Prijspenning der Haarlemsche Amateur

Fotografen-Club.
Vz. Vlammende, stralenschietende zon, om

geven door vier door ornamenten verbonden
bogen, daaronder gedeeltelijk op bet veld en
gedeeltelijk op den rand, het wapen van
Haarlem.
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Omschrift op matten rand:

• JJnntlem"~' . 1-mnleur l'ologmfeu: ~lub

Kz. Glad veld, omgeven door vier door
ornamenten verbonden bogen, daarom matten
rand, waarop acht vierpuntige sterren <$> tel
kens gescheiden door twee dikke punten

Brons, 50 m.M Verz. Z.
. Gegraveerd door RrcHARD THURER, te

Utrecht; geslagen door W. VOEr & ZONEN,
te Haarlem.

Tzjdschrijt r ~98, blz. 293·
Het eerst uitgeloofd voor de lantaarnplatenwedstnjd m het najaar

van 1897 en uitgereikt In januarr 1898, daar de stempels van den
eei sten pn)spenmng, mtgeloofd m MeI 1896, bij gelegenheid van de
tentoonstelling bij het S-Jang bestaan, gesprongen waren.

t:Jzo. 1897.
Prijspenning van de Noorderijsbaan

te Groningen.
Vz. Schaats en ijsstok. gekruist en gestoken

door een banderol, daarboven pelsmuts
boven een gekronkeld touw, 't geheel onder
omgeven door een lauwertak, daaronder: B. u.

Kz. Glad veld, omgeven door een lauwer
krans, waarin boven rechts: PRIJS

en onder ter zijde B. u.
Omschrift:

* NOORDER YSBAAN GRONINGEN *
AMATEURS WEDSTRIJD

Brons, 32 m.M.
Tz.fdschnft 1898, blz. '3', n". 157.
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U2t.
Prijspenning

van de Geldersche Pluimvee Club.

Vz. Het gekroonde wapen van Gelderland,
omgeven door samengestrikte eike- en lauwer
takken.

Omschrift:
* GELDERSCHE PLUIMVEE CLUB *

Kz. Glad veld, omgeven door twee samen
gestrikte lauwertakken.

Brons, 40 m.M., door BEGEER. Verz. Z.
T~jdschri/t 1898, blz. '30, n-, '55·

t :122. 1897.

Draagpenninkje der vereemgmg
"Oranje en Nederland", te Enschede.

Vz. Het gekroonde wapen van Enschede,
tusschen lauwer- en palmtakken.

Omschrift op matten rand:
ORANJE EN NEDERLAND

* ENSCHEDE '"

Kz. Trofee van kanon, drie vaandels, sabel,
geweer en hellebaard, omgeven door saam
gestrikte lauwer- en eiketakken, daarboven in
boog:

JE MAINTIENDRAl

Brons, 20 m.M,; met oog en ring, door
BEGEER.

Tijdschrift 1898, blz 128, n". '51.
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[897·

R. K. Werkliedenvereeniging St. JOSEPH,

I te Bolsward.

VZ. JOZEF staande met het kind JEZUS op
den linkerarm, met de rechterhand een spanzaag
houdende; rechts naast hem een leliestruik.

Omschrift:
BID EN WERK EN GOD IS MET U

links ter zijge: BEGEER

Kz. In helt veld: BOLSWARD

daarboven een kruis, daaronder twee.gekruiste
\

lauwertakken.,
Omschrift: "

R. K. WERKLIEDEN-VEREENIGlNG ST JOSEPH

Wit metaal, met oog en ring, 25 m.M,

Verz. Z.

l:J~". Als voren.
Te Utrecht.

Geheel gelijk n'', r323, doch op de Kz. in
het veld: UTRECHT Verz. Z.

TijdschrzJt [898, blz. 132, nv. [58, A en B.

ut... r897.
Prijspenning

der Bataviasche Schietvereeniging.
Vz. 'Het door een muurkroon gedekte

wapen van Batavia, gehouden (rechts) door
een links gewenden staanden gek:oonden
leeuw met zwaard in den opgeheven rechter



voorpoot; 't geheel rustende op een gesti
leerden lauwertak.

Omschrift:
* BATAVI.\SCHE SCHIETVEREENIGING

Kz. Glad veld, omgeven door een lauwer
krans.

Brons, 28 m.M., door BEGEER. Verz. Z.
Ti;dschrtft 1898, blz. 127, n", 149.

1:126. 1897.

Eerekruizen der zelfde Vereeniging.
Voor geweerschieten.

Grillig gevormd vierarmig kruis, in het
midden in door parelrand afgesloten ruit, het
wapen van Bata via, omgeven door een op
de armen van het kruis rustende lauwer
krans. Op de armen:
links: BATAVIASCHE

boven: SCHIET

rechts: VEREENIGING

onder: GEWEER

Brons, met oog en ring, 32 m.M., door BE.GEER.

Verz. Z.

1327.
Voor revolverschieten.

Geheel als voren, doch op den beneden
arm van het kruis: REVOLVER

Brons, met oog en ring, 32 m.M.
Ti;'dschri/t 1898, blz. 128, n''. 150.

(WlJ'l'dt verYQ/gd).




