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Nederlandsche Penningen 1864-1898,
DOOR

W. K. F. ZWIERZINA.

DEEL III, 1890- I 898.

132~.

Bekroningspenning van het Taalfonds m de

. Zuid-Afrikaansche Republiek.

Vz, Op een terras voor den tempel der
Wetenschap (rechts geplaatst met het woord:
WETENSCHAP op de daklijst) is een groep van
drie vrouwen in antiek gewaad gezeten; eene
(rechts) onderwijst de beide anderen (links),
van welke eene schrijft en de andere een
geopend boek op de knieen houdt: boven'
deze beiden zweeft een engel met palmtak in
de linkerhand, met de rechter wijzende op
den statenbijbel, welke op een achter de onder
wijzende vrouw staand, door een brandende
antieke lamp gekroond voetstuk rust. Op
den achtergrond, planten, boomen en opgaande
zon. Rechts ter zijde: FADDEGON sc

Kz. Door lauwerslingers, palmtak en gesti
leerden lauwertak omgeven schild, waarboven
het door een arend met uitgespreide vlerken

7
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gehouden wapen der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, rustend op een tropee van zes vlaggen
en een banderol met de wapenspreuk:

EEN-DRACHT

Op het schild:

MAAKT MACHT

HET • TAALFONDS

HEEFT • AAN •

(door lauwerslinger gekroond schildje voor
den naam van den bekroonde)

DEZEN • PENNING • TOE-

GEKEND • VOOR VOR-

DERINGEN • IN DE

HOLLANDSCHE

TAAL •

Rechts ter zijde van het schild: F

Alles in parelcirkel.
Brons, 60 rn.M, Verz. Z.
Tijdschrift 1898, blz, 268, n", 29.

De Nederlandsch-Zuid·Afrikaanscbe Vereeniging, opgericht 12 Mei
188 r, ter behartiging der belangen onzer stamverwanten in Zuid-Afrika,
gevestigd te Amsterdam, bracht o. a. tot stand een taalfonds, met
bcschikking over fondsen om te besteden voor alles, wat strekkeu
ken tot bevordering van het gebruik der nederlandsche taal a1s
voertuig der gedachten in Zui.d-Afrika. In Juli r898 werd een ver
guld ailveren, zilveren en bronaen exemplaar van dezen penning
naar Pretoria gezonden, om te worden uitgereikt aan jongens of
meisjes in de Zuid·Afrikaanscbe Republiek, die blj den in bet najaar
te houden schoolwedstrijd bleken uit te munten in kennis der ueder
landsche taal. Aan dien wedstrijd namen deel 124 leerlingen; de
prijspenningen werden behaald door ANNA S. KLEI]NHANS. SUSANNA

S. BOSMAN, beide van de staats-meisjesschocl te Pretoria en CHRIS

TlAAN LOMBAARD van de publieke school te Germiston, met resp.
88. 31 en 86 van bet maximum aantal punten (100).
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132!). [898. 2/ Februari.
70ste Verjaardag van Mr. A. VAN DELDEN,

te Deventer.
Vz. De op twee saamgeknoopte eiketakken

rustende, door de koni~gskroongedekte wapens
van Nederland en Deventer, daaronder: B. u.

Omschrift:

* REDEN ZIJ DEN EVENAER DER SCHAELEN *
TEN DIENST TER STEDE EN 'T ALGEMEEN

Kz. Opschrift:
AAN

MR A. VAN DELDEN
QUO-MINISTER VAN FINANcr.itN

OUD-VOLKSVERTEGENWOQRDIGER

WETHOUDER v AN

DEVENTER
21 FEBRUARI

1828-1898

*
omgeven door dooreengestrengelde eike- en
lauwertakken.

Goud, zilver en brons, 66 m.M., Verz. Z.
Ti.fdschrift /899, biz. "7, n", /60.

Aengebcden op den ar e» Februari 1898, in den foyer van den
schcuwburg ce Deventer, met eene oorkonde en een album in een
ebbenhonten klstje, rustende up matzilveren adelaarsklauwen, met
versieringen ell bengsels in den vorm van adelaarskoppen met ring
van matzilver, op het deksel het voormalige dubbele wapen van
Deveuter met geharnaste wannen els schildhouders, gedekt door een
helm met drie struisveeren, bewerkt naar een afdruk van den in
1653 door den stempelsnijder HENR.ICH HINDELANT vervaardigden
zegelslempel De oorkonde luidt :



,,Ann Mr. A. VAN DELDEN brengen wij, burgers van Deventer, op
zijn roete» verjaardag, met stille, maar warme hulde, onzen oprechren
dank veer alles, wat bij met onvermoeide werkzaamheid, onkrenk

bare eerlijkheid en groote bekwaamheid veer onze stad heeft gedaan "
Mr. VAN DELDEN bezocht het gymnasium te Deventer, werd 18 Sep
tember 1845 student te Utrecht. promoveerde 'I Oktober ,850 in
de recbten en vestigde aich als advokaat in aijn vaderstad. Hij werd
gekozen 1856 als lid der Provinciale Staten, 1859 als lid van den

gemeenteraad, 1861 als wethouder, 1862 als lid vall Gedeputeerde
Staten. 28 JUDi 1864 uls lid der Tweede Kamer. van 6 juli 1872
27 Augustus 1874 was hij minister van financten. In juli 1875 werd
hi] weder lid van den gemeenteraad, in 1880 weder wetbouder en
sedert 1877 vertegenwoordigde hij 20 jaren lang, Deventer in de
Tweede Kamer; in 1897 niet herkozen, bernam hij reeds 22 Juli 1898
de oude plaats, die hij echter niet lang behield, daar hij 7 Novem
ber 1898 overleed.

13:l0. 1898. 26, 27 Februari.
Iste Wapenfeest van den Officiers Schermbond,

te 's-Gravenhage.
Vz. Het gekroonde nederlandsche wapen,

omgevcn door samengestrikte lauwer- en eike
takken, rustend op een ster, gevormd door
2 Ileuretten, 2 geweren en 2 schermsabels,
daaronder lint met het opschrift: SEMPER

PARATUS

Omschrift:
" OFFICIERS SCHERMBOND *
OPGERICHT 1 JANUARI 1897

Kz. Opschrift, omgeven door samengestrikte
lauwer- en eiketakken:

EERSTE

WAPENFEEST

's GRAVENHAGE
26 EN 27 FEBRUARI 1898



97

WEDSTRIJD

onder den krans:
Brons, 47 m.M.,

n", r61.

E PRIJS

B U

Tijdschrzft 1899, blz. [19,

1331. 1898. 7 Maart.

Kruis voor daclen van moed,
beleid en trouw voor Inlandsche militairen

in Nederlandsch-Indie.
Ingesteld hi) Koninklljk besluit d.d 7 Maart 1898,110.68, Inidende .

In naam y:m Hare Mnjestelt WILHELMINA,

bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,
Prinses van (jranje-Nassau, ens. ene. enz

Wij EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koningrljk ;
Op de voordracht van den Minister van Kolonien, d.d. 3 Maart

1898, Lit. C, no. 14;
Geeien het Koninkhjk beslutc van 24 Jauuari 1839, no I02

(Inditeh Staatsblad no 27), eooels het is gewijzigd bll de Koninalijke
besluiten van 3 JuJi 1865, no. 76 (Jndw:h Staatsblad no. 98) en
14 November 1869, no. 17 (Induch Sta,ltsblad 1870, no 32);

Hebben goedgevonden en verstaan r
Met wijziging in eoover van artikel 1 van her eerst aangehaaId

Koninklijk besluit, te bepalen als voigt:
I. De medaille veer meed en trouw wordt vervangen door een

omlijst achtpuntig kruis, bebbende vier gespleten armen in het
midden samengevoegd door een ernlljst rand schild, dat aan de
vcorzijde den Nederlandschen Leeuw vertoonr, met pijleubundel en
zwaard, aan de keerzijde de woordene .,Konillklijk huldeblijk" in
Javaansch of Maleisch letrerschrift

Tusschen de ermen vertoonen zlch twee opwaarts gerichte kle
wangs, met her kruis verbonden door een krans van eikenloof en
laurierbladeu.

Het kruis, - dat aan weerszijden bet opschrift draagt:

:MOED

VOOR

TROUW,

EN



ell wel aan de voorsijde in de Nederlandsclie taal, aan de keerzijde
in Javaanscb of Maleisch letterscbrift, - is gedekt door een Konink

lijke kroon, die door middel van den vuurslag daaraan is verbonden.
II Aan hen die gerechtigd aijn tot het dragen der medaiHes

voor moed en trouw, overeenkomstig de in hoofde dezer genoemde
Koninklijke besluiten, wordt van gouvernementswege het sub I bier
voren omschreven eereteeken verstrekt. tegen inlevering der medaille.

De Minister van Kolonien is beiast met de uitvoering van <lit
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene
Rekenkamer, en, tot keunisnemmg; aan de Ministers van Marine en
van Oorlog ell aan den Kanselier der Nederlandsche orden.

Het Lruis zelf kon ik niet te aien krijgen.

1332. 18g8. 22 Maart.

Herinneringspenning, uitge~eikt door de
Nederlandsch-Arnerikaansche Stoomvaart

Maatschappij te Rotterdam aan allen, die In

haren dienst 100 of meer reizen naar
Amerika hebben gemaakt.

Vz. Een stoomschip der maatschappij op
zacht kabbelend water, links ter zijde een
havenbootje.

Omschrift:

NEDERLANDSCH AMERIKAANSCHE STOOMVAART

MAATSCHAPPIJ

In de afsnede:
"HOLLAND AMERIKA LIJN"

ROTTERDAM

Kz. Opschrift:
DE DIRECTIE DER

HOLLAND-AMERIKA LIJN
AAN

(schildje voor naam)
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TER HERINNERING AAN HET FElT DAT HI]

(schildje voor kwaliteit en aantal rei zen)
IN HAREN DIENST

VOLBRACHT

onder ter zijden: BEGEER UTRECHT

Zilver, 58 m.M.
Ti:fdschri.ft 1899, bIz. 120, n", 162. Bronzen

afslag in Verz. Z.
Voor het eerst op bovengemelden datum uitgereikt aan den beer

E. H. J. SAVENIJE, ter herinnerinz aan het feit, dat hlj als eerste
machinist 100 rondreizen op Amerika volbrecht. De penning gaat
vergezeld van een hoogen zilveren beker. Op de schildjes van dezen
staat geslege»:

hoven:
onder:

E. H. J. SAVENIJE

ALS IE MACHINIST

100 RONDREIZEN

OP AMERIKA

. Den 6en December 18g8 werd een zelfde gedenkpenning aan board
van het stoomschip Statendarn mtgereikt aan den chef-machinist
J. EDiKHOVEN, later volgden de kapiteins BONIER, VAN DER ZEE,
ALDERT POTJER en G. STENGER. enz,

Zie omtrent dele rnaatschappij, de noct blj no. 1335·

1333. 1898. Maart.

Prijspenning der Militaire Sportvereeniging.

Vz. Romeinsch krijgsman op rechts gewend
steigerend paard, daarboven een zwevende
faam met palmtak in de linkerhand, met de
rechter een lauwerkrans op het hoofd van
den ruiter plaatsende.

Opschrift boven:
MILITAIRE SPORTVEREENIGING
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Kz, Glad veld, omgeven door palm- en
lauwertak, waarop onder sabels, karwatsen,
hoefijzer en zadel met stijgbeugels rusten.

Goud, zilver en brons, S0 m.M., Verz. Z.
Tijdschrift 1899, blz. 12[, n>, 163.

Den I$en Februari 1897 werd een prijsvraag uitgeschreven voor
her inleveren door een der douateurs of leden v66r 15 April d a v.
van eeue teekening, waarnaar een medaille-stempel vervaardigd kon
worden, zooveel mogelijk bestaande uit onderwerpen of attributen
op militaire paerdensport betrekking hebbende. Bekroond werden
voor de Vz. Jhr. J. L. MOCK, re luitenant, ae reg. huzaren te
VenLao, voor de Kz. L. ROELFSEMA, ae luitenant, re reg. husaren
te Deventer, aan welke beeren de uitgeloofde prijzen, namelijk de
eerste slagen van den nieuwen prijspenning in ailver, met een toe
passelijk opschrift, werden uitgereikt in Maart 1898 Zie omtrent
deee vereeniging de noot bij no. 746.

3 Juni 1903 in goud uitgereikt aan jhr, J. W. GODIN DE BEAU
FORT, ae luitenant der huzaren te Amersfoort, voor diens rit Am
sterdam-Weenen.

1334. 1898. I April.
Penning aangeboden aan

Jhr. Mr. PIETER PAULUS VAN GELRE VAN
V RIJBERGHE VAN W ESTERSCHOUWEN,

wethouder en gedurende 50 jaar inwoner
van Rijsenburg.

Vz. Het familiewapen van den j ubilaris :
in rood drie stappende zilveren lammeren,
geplaatst 2, r , zilveren schildhoofd, beladen
met drie goud geknopte roode rozen, met
helm en dekkleeden; ter zijde: BEGEER

Omschrift:

* JHR MR P. P. VAN GELRE VAN VRIJBERGHE

VAN WESTERSCHOUWEN
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Kz. Het aan een tak opgehangen wapen
van de gemeente Rijsenburg; omschrift:
RIJSENBURG HERDENKT DANKBAAR VIJFTIG JAREN

* 1848-1898 *
Aangeboden in goud, zilver en brons, 58 m.M.

Verz. Z.

13:15. 1898. 9 April.

Jhr. O. REUCHLIN, 25 jaar direkteur der
Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart

Maatschappij te Rotterdam.

Vz. Links gewend borstbeeld, op de afsnede
van den arm: P. TASSET

Omschrift:

JONKHEER OTTO REUCHLIN

Kz. Opschrift:
HOOFD-AMBTENAREN

AMBTENAREN

GEZAGVOERDERS

EN OFFICIEREN DER

HOLLAND-AMERIKA LIJN

HUNNEN DIRECTEUR

JONKHEER OTTO REUCHLIN

1873 1898

Hieronder, gedeeltelijk tusschen de jaar
tall en, het wapen van REUCHLIN: in blauw
een vierkant gouden altaar met twee hengsels
in den vorm van 't bovenlijf van een engel
met een opgeheven vleugel, om het altaar
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drie groene kransen, op de bovenlijst: ARA CA,

op de onderlijst: PNIOKIS in zwarte letters,
op het altaar een vuur in natuurlijke kleur.

Helm met blauw-gouden wrongen, goud
blauwe dekkleeden, helmteeken, 3 op elkaar
liggende groene kransen, waarop een vter
spakig gouden rad.

Brons, 98 m.M., Verz. Kon. Ned: Gen. voor
Munt- en Penningkunde.

Medailles et pla'luettes modernes, n", 317.
9 April 1873 werd besloten tot opricbting dec Nederlandsch-Ame

rlkaansche Stoomvaart-Maatschappij te Rotterdam en I Mei werden
de baten en lasten ycortspruitende uit de likwidatie der vroegere
firma PLATE, REUCHLIN & Co overgenomen, weeronder de schepen
"Rotterdam" en .,Maas". Direkteuren werden W. VAN DER HOEVEN,
president, A. PLATE F.Jz. en O. REUCHUN. Aengebouwd werden de
.,W A. SCHOLTEN" en de"P. CALAND", in 1877 gehuurd de "Schiedam".
in 1879 de "Amslerdam", het eerste in 1880 aangekocht, in welk
jaar de "Edam" werd gehuurd, in r881 \\ erd de "Amsterdam"
gekochr, de .,Zaandam" besteld

21 September 1882 verging de "Edam", een nieuw schip van dien
naam werd besteld, de .,Leerdam" gehuurd, 26 September 1883
verging de "Rotterdam"; 30 jnli 1884 de .,Amsterdam". ea Oktcber
1884 verbrandde de "Maasdam", in 1887 verging de "W. A. SCHOLTEN"

en werd een nleuwe "Amsterdam" gekocht, in 1888 de "Veendam"
en de "Obdam", een meuwe "Maasdam", de "Werkendam" en de
"Spaarndam" werden aangekocht, de "Didam" en de "Dubbeldam"
besteld (in 1895 verkochtj ; de "Leerdam" verging (1891), de "Edam"
in den grond geloopen zijnde (1895). werd de "Rotterdam" in "Edam"
verdoopt ell een nieuwe "Rotterdam" besteld; in 1896 werd de
.,Statendam" opgezet en verging de "Veendam".

In 1893 werd her N. A. S. M.-Hotel aan de Wilhelminakade te
Rotterdam ingewijd, in 1896 nam de maatschappij den naam Hol
land-Amerikalijn aan. Van de drie direkteuren bij de oprichting,
is alleen Jhr. O. REUCHLIN overgebleven.

1:136. 1898. 22-24 April.
Hondententoonstelling te Amsterdam.
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vz. .De door helmen met helmkleeden
gedekte wapens van Nimrod en Cynophilia;
Nimrod: hondenkop (rechts gewend) omgeven
door jachthoorn en gewei, daaronder weitasch
rustend op twee gekruiste geweren, helm
teeken, faisant, schildhouder een haas; Cyno
philia: kop van een duitschen dog (links
gewend), helmteeken dezelfde voorstelling,
schildhouder een duitsche dog; 't geheel rus
tende op een rijk ornament, waarin het
jaartal: [898

Boven: linten met de opschriften:

NED. JACHTVEREEN. ·"NIMROD".

NED. KENNEL-CLUB "CYNOPHILlA".

Kz. Het gekroonde wapen van Amster
dam in een cirkel, waaraan op drie plaatsen
eike- en lauwertakken zijn vastgehecht; tusschen
die takken zes koppen van verschillende ras
handen ; onder; lIEGEER UTRECHT

Brons, 50 m.M., Verz. Z.

Tijdschrift 1899, bIz. 123, n''. 165.

us';. Ais voren.

Geheel gelijk n'', 1336, doch zonder het
amsterdamsche wapen op de Kz., de cirkel
omgeeft een glad veld.

Brons, 50 m.M.

Tijdschrift 1899, blz. 123, n". 166.
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13:JZ A. 1898. April.

Prijspenning van de Haagsche Golfclub,

Vz. Duinachtig terrein, waarin twee golf
spelers; langs den bovenrand:

HAGUE GOLF CLUB

Kz. Glad veld, omgeven door samenge
strikte, zware eiketakken.

Gepatineerd brons, 35 m.M. Verz. BEGEER.

1338. 1898. I Mel.

J. D. OORTMAN GERLINGS, Sojaar lid der kassiers
firma CHR. OORTMAN & ZOON te Utrecht.

Vz. Het familiewapen van den jubilaris,
daaronder:

BEGEER

Kz. Omschrift:

UTRECHT

J. D. OORTMAN GERLINGS

* CHR . OoRTMAN EN ZN. *"

In het veld:

*

*
Aangeboden in g-oud, zilver en brons, 40 m.M.

Verz. Z.

Ti.fdschrift 1899, biz. 124, n", 167.
De heer J. D. OORTMAN GXRLINGS, te Utrecht, was sedert

16 Juni 1896 buitengewoon lid van ons genootschap, hi] overleed
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7 januari 1899. in den ouderdom van 68Jaar Het wapen is gevieren
deeld· I en 4 (GERLTNGS) gedeeld boven In aware een ui van silver
met groeue bladeren, onder ill rood drie gouden ballen geplaatst
a, 1; 2 en 3 (GORTMAN), in blauw twee gekruiste vuurroeren, aUes

gedekt door een helm met de zilveren. ui met greene bladeren als
helmteeken, geplaatst tusscben een roode vlucht, ewart-wlrte dek
kleeden.

US!). 1898. 13-15 Mei.

Hondententoonstelling (Kyn.-Ver. Nederland),
te 's-Gravenhage.

Vz. = n°. 126r.
Kz. Het gekroonde wapen van 's-Graven

bage, rustencl op twee gekruiste lauwertakken,
daaronder:

2 E INTERNATIONALE

HONDENTENTOONSTELLING

'S'GRAliENHAGE

13, 14 EN IS MEl 1898

Langs de benedenranden: VANKEMPBNVOORSCHOTEN

Zilververguld, zilver en brons, ruitvormig
met afgeronde hoeken, 54 m.M.

t:lto. 1898. 25 MeL

Penning als erkenning van aan het Koninklijk
Nederlandsch Meteorologisch Instituut bewezen

diensten, door het inzenden van verdien
stelijke scheepsjournalen.

Vz. Links gewend hoofd van H. M. de
Koningin met opgestoken haar en diadeem,
daaronder: BAARS. D, in cirkel.



106

Omschrift:

~ WILHELMINA KOXINGIN DER NEDERLAND EN

Kz. In lauwerkrans :

AAN

(naam)
GEZAGVOERDER IN DE

GROOTE V.-\.ART ALS ERKEN-

NING VAN AAK RET KON. NED.

METEOR. INSTITUUT BEWE

ZEN DIENSTEN DOOR HET IN

ZEN DEN VAN EEN SERlE BV

ZONDER VERDIENSTELYKE

SCHEEPSJOURNALEN VAN

WECE DE KONINGIN

(jaartal)

Goud, 36 rn.M. Bronzen afslag in Verz, Z,
Ingesteld bi] Koninklijk besluit d.d. 25 Mei 1898.

1340 A. Als voren.
Vz. Links gewend hoofd van H. M. de

Koningin met loshangend haar, daaronder:
W. SCHAMMER F.

Omschrift:
WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN

Kz. gelijk n", '340.
Zilver S0 m.M. Bronzen afslag in Verz. Z,
Deze penning-en werden in 1902 vervangen door die met het

borstbeeld van H. M., door J. C. WIENECKE.

13U. 1898. 28-31 Mei.
Internationale tentoonstelling van postzegels
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te Utrecht, bij gelegenheid van het tienjarig
bestaan der aldaar gevestigde afdeeling van
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel-

verzamelaars,

Vz. Het gekroonde wapen der gemeente
Utrecht met twee leeuwen als schildhouders,
rustende op een zwaar ornament; omschrift:

INTERN. TENT. v. POSTZEGELS

* 1888 * AFD. UTRECHT N. V. v. P. * 1898 *
Kz. Fraai schild, waartegen rechts een

vrouw met palmtak leunt, alles omgeven door
eike- en lauwertakken, links ter zijde: B. u.

Brons, 46 m.M., Verz. Z.

Ti.idschrijt 1899, bIz. 124. n". 168.

13<1lA. 1898. 29-31 Mei.

Pluimveetentoonstelling te Leeuwarden.

V z. Het gekroonde wapen van Leeuwarden
tusschen twee lauwertakken, op welke onder
een sierlijk schild rust met het opschrift:
LEEUWARDEN, boven het wapen en om de takken
een los geslingerd lint met de woorden:

1898 (ingestempeld)

NIJVERHEID

VEETEELT

LANDBOUW

TUlNBOUW

Kz. In lauwerkrans gegraveerd:

Ter
HERINNERING
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aan de PLUIMVEE
TENTOONSTELLING

29-3 I MEl 1898.

Goud, 50 m.M., Verz. Friesch Genootschap.

13<t2. 1898. Mei.

Plakket met de borstbeelden van
Mr. H. A. J. PENNINK

en zijne echtgenoote
A. VAN HANSWIJK

te Doesburg.

De tegenover elkaar geplaatste borstbeelden
der echtgenooten, de vrouw links, de man
rechts; tusschen hen rust op de afsnede een
eiketak; op den achtergrond een door klimop
omstrengelde eikeboom, symbool van het
huwelijk.

Boven een lint met het inschrift :
DOES BURG - MEl - 1898

In de afsnede :
ANTOINETTE - PENNINK - M' HENDRIK

geb: VAN HANSWIJK. - ADRIAN US - JACOBUS 

de onderste regel in het midden door een
klimopblad en eikels gescheiden; achter het
borstbeeld van den man: }. c. Wienej::ke.

Rechthoekige boven afgeronde plakket, in
galvanoplastiek, verzilverd, breed 125, haag
90 m.M., Kon. Kab., Mtfdailles et Plaquettes
modernes, n", 179.



1343. [898. 14 Juni.

2s-Jarig bestaan van "Haagsch Mannenkoor",

Vz, In lauwerkrans gegraveerd :

1873
Juni
[898

Kz Opschrift gegraveerd:

aan zyn

hooggewaardeerden

President Directeur
J. D. H. de fa Fuente

daaronder samengestrikte takjes.

Verguld zilver, 47 m.M., met oog en rlUg.

1344. Als voren.
Vz, gegraveerd:

Aan
J. Hamme
Bode van

Haagsch fl1annenkoor
Kz. gegraveerd :

voor
betoonden ijver
en toewi/ding

1873-1898
Juni

8



110

Gaud, 30 m.M., met DOg en rmg.
Den penningmeester H. FILLER, die van de oprichting af zijn

ambt had bekleed, werd het eere-lidmaatschap aangeboden, hij en
de sekretaris HERMANS ontvingen fraaie geschenken, een zilveren
krans werd aan het vaandel gehecht. De heer DE LA FUENTE cnt
ving den penning met een kosrbaren bloemkrans. Hij legde Decem
ber 1900 het direkteurschap neer. Hij was van 1871-19°1
leeraar in bet fagotspel aan het Koninklijk Konservetcnum voor
Muziek te 's-Gravenhage, maar moest ook deze betrekking in Sep
tember 1901 wegens toenemende doofbeld neerteggen. Hij overleed
te 's.Gravenhage op 8s·jarigen leeftijd in Oktoher J903.

13<11>/6. 1898. ]uni.

50-Jarig bestaan der Koninklijke
Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging

te Amsterdam.

Vz. Gekroond anker met kabel, omgeven
door saamgestrikte Iauwer- en eiketakken;
rechts ter zijde: BEGEER

KON. NED. ZEIL & ROEIVEREENIGING

• AMSTERDAM •

In het veld:
1848

~
1898

Brons, 28 en 19 m.M., Verz. Z.
Tijdschrzft [899, bIz. 125, nv. 169, [70.

In dit haar gouden jubeljaar loofde "de Koninklijke" z.ilveren
bekers uit voor elken reel- of z.eilwedstrijd door bevriende vereeni·
gingen gebouden.

I;UZ. 1898. 17-18 juni.

50-Jarig bestaan der Amsterdamsche Roei
en Zeilvereeniging "de Hoop".
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Vz. Anker, roer en drietand, gekruist.
Omschrift:
AMSTERDAMSCHE ROE.l- EN ZEILVEREhNIGING

DE HOOP

Kz. Glad veld; omschrift:

* 1848-1898 •
17-18 JUNI

Zilver verguld, met oog en ring, 22t m.M.,
door BEGEER.

Tijdschrift 1899, bIz. 125, n", 171.

134S. 1898. [9 [uni

Tienjarig bestaan der fanfare "Weldoen
door Vermaak" te Zeeuwsche Clinge.

Vz. ~ Inhuldigingspenningen n", 22.

Kz. Cirkel omgeven door lauwertakken,
vaandels, muziekboek en instrumenten.

Daarbinnen omschrift:

• WELDOEN DOOR VERMAAK

ZEEUWSCHE CLINGE

Opschrift:

FESTIVAL

19 JUNI
1888 . 1898

Zilver verguld, 52 m.M., aan 28 m.M. haag
g-ebronsd ornament met ring, door ED. GIELENS
te Antwerpen.
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Verz. Zeeuwsch genootschap.

Tijdschri/t 1899, bla. 246.

t:lJ,O. !898. 22, 2.3 [uni.

Vee-, landbouw- en nijverheidstentoon
stelling te Musselkanaal.

Vz. Opschrifc:

TENTOONSTELLING

l\fUSSELKANAAL

- 1898
~">C""""

Kz. Glad veld, omgeven door een krans
van lauwerbladen.

Zilver, 281/2 m.M., door J. F. H. BOUCHETTE.

Verz. Z.
r

T!jdschrift 1899, blz. 246.
De tentoonstelling werd den aaen juni 1898 geopend door den eere

voonitter J. B. REljNDERS, burgemeester van Onstwedde.
Behalve muziekuitvoeringen, kermesse d'ete en opIating van lucht

balions, werden een harddraverij en een wielerwedstrijd gebouden
De namen der personen, die bekroningspenningen uitloofden, zijn

vermeld op biz. 5 vall den Ieestwijzer,

1340A. 1898. 30 Juni.
Huwelijk van P. C. ISING, kommies

der posterijen en W· S. G. KOOIMAN te
's-Gravenhage.

Vz. = n''. 440, zonder data op de bladeren
van het boek.

Kz. Langs de linkerzijde een rozentak
met daaraan gehechten strik.
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Opschrift:
WILHELMINA

SUSANNA GERDINA

KOOIMAN.

PAUL CONSTANT

ISING.

30 JUNI 1898.

Zilver en brons, '5 I rn.M, geslagen aan
's Rijks munt, I ex. in zilver, 19 in brons.

13aO. 1898 4]uli-z Augustus.

Tentoonstelling van bakkerij, maalderij
en kookkunst in het Koninklijk Zoologisch
Botanisch Genootschap te 's-Gravenhage.

Vz. Het gekroonde wapen van 's-Gra-
venhage met twee leeuwen als schildhouders,
rustende op een ornament, daaronder:

ll£GEER. UTRECHT

Omschrift:

H. M. DE KONINGIN REGENTES BESCHERMVROUW

Kz. Boven:

'\: 0 0 N STELL
,,~~ VAN liVe;'

BAKKERI]

MAALDERI] EN KOOKKUNST

Daaronder open ruimte, omgeven door
samengebonden korenaren, klaprozen en koren
bloemen.
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Onder langs den rand:
's GRAVENHAGE 1898

Goud, zilver en brons, 46 m.M. Verz, Z.
Tijdschrij'! 1899, biz. 126, n". 172.

Uitgereikt te 's-Gravenhage, IS November 1898..
Aan de tentoonstelling was eene histnrischc en oudheidkundige

afdeeling verbonden, waarvan de belangrijke, gerlfustreerde katalogus
werd bewerkt door TH. MORREN, kommies bij het Rijks Archief te
's-Gravenhage.

rasr. 1898 5~9 Juli.
Penning voor 10 en 20 rozen, geschoten op

den buitengewonen algemeenen schietwedstrijd
tot viering van de (toen) a. 5, troonsbestijging
van H. M. Koningin WILHELMINA, uitge
schreven door de Vereeniging van N ederl.

Scherpschutters te Loosduinen.
Zilver en brons, 381/2 m.M., door BEGEER.

Verz. Z.
Inhuldigingspenningen 1898, n", 145.

13:i2. [898. 9 Juli-2 [ September.
Nationale tentoonstelling van vrouwen

arbeid te 's-Gravcnhage.
Penning door GEORGINE SCHWARTZE, ver

guldzilver en zilver 52i{2 m.M.
Inhuldigingspatning"en. 1898, n''. 142.

1:l:i:l. Als voren.
Penning verkleind naar den vorigen, goud,

zilver en brons 291/2 m.M.
Inhuldigingspenningen 1898, n", [43.

Beide geslagen aan 's Rij ks Munto
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RICHARD

afgedekt
20, hoog

Ais voren.UM.
Eenzijdig draagpenninkje door

THURER, verguld koper, vierkant
door ornament met DOg, breed
29 m.M., Verz. Z.

Inhutdigingspenningen 1898, nv. 144.
Bekroningen werden niet toegekeud op deze tentoonstelling; die

een beeld trachtte te geven vall de verschillende takken van nijver
heid euz., waarin de vrouw bier te lande en in de kolonien week
zaam is en wat zij op dit gebied voortbrengt. Den 29 Augustus
bezochten HH. MM. de Koninginnen de tentoonsteljing, door eene
dameskapel met het Wilkelmus begroet. Zij woonden op het trapje
van bet batikhuisje in de indische kampong de vertooning eener
inlandsche bruiloft bl].

13M. 1898. 11-16 Juli.
Stndentenfeesten te Delft.

Vz. Vrouw in lang afhangend kleed,
met bal in de rechterhand en spiegel in de
opgeheven linker, staande op een voetstuk i

boven haar een stralende vijfpuntige ster.
Daaronder lint waarop de spreuk:

INSTICE • ET • CAVTV$ . ERrs •

daar weder onder:
~<.-~

BRGEER

Omschrift: IOE LUSTRUM VAN HET DELFTSCHE •

STVDEKTEN . CORPS • [848 . 22 MAART . 1898

Kz. Bedelzak met twee saamgevoegde
banden. Omschrift:

EN TQVT FIDELLES' AV • ROY •

IVSQUES • A . PORTER . LA • BESACE

Brons, ovaal hoog 55 breed 41 m.M. Verz. Z.
Tifdschrift 1899, biz. 127, n". 174.
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De maskerade werd gehouden Dinsdag 12 Juli 1898 en stelde
voor den intocbt der verbondene edelen binnen Brussel op 3 April
1566, terwijl den rgden Juli 1898 in de feesttent de aanbieding
"an het smeekschrift aan MARGARETHA VA.... PARMA plaats had.
Vaar de reklameplaat der feesten was een wedstrijd uitgeschreven,
waarbij bekroond werd J. J. R. DE WET!>TElN PFISTER. De plaat
ste1de voor een der edelen links rijdende op een wit paard, de pecten
gedeeltelijk onzichtbaar.

13a6. Als voren.
Bekroningspenning reklamebillet.

VZ. ~ n", 1355.
Kz. Links een Iauwertak met strik, rechts

het opschrift:
AAN

J. J. R. DE WETSTEIN
PFISTER

VOOR

BEKRQOND ONTWERP

RECLAME PLAAT
Geheel geslagen, ovaal 55 bij 41 m.M.
Tijdschrift 1899, bIz. Iz8, n". 175.

13M'. 1898. Juli.
70'" Verjaardag van den hoogleeraar

J. A. C. OUDEMANS te Utrecht.
Linksgewend borstbeeld in toga.

Omschrift:
CHRIST

ABR .

10 .

OVDEMANS·

MD
ccc
LX
XX
xv
III



JET . LXX
FADDEGON

Eenzijdige bronzen plakket, vervaardigd
aan 's-Rijks munt, SO bij 39 m.M. Verz. Z.

Waren voor 12.50 aan de sterrenwacht te Utrecht verkrijgbaar.
JAN ABRAM CHRISTIAAN OUDEMANS werd geboren te Amsterdam

16 December 1827, in 1844 werd hij student te Leiden en promo
veerde 1852 tot dokter in de wis- en natuurkunde Van 1846-1853
was hij tevens leeraar in de wiskunde aan het gymnasium aldaar.
III l853 werd hij henoemd tot ohservator aan de sterrenwacht te
Leiden en in 1856 tot buitengewoon hoogleeraar te Utrecht; van
1860-1876 was hij hocfdingenieur van den geografischen diensr in
Nederlandsch-Indie , in laatstgemeld ja ar volgde hij prof. HOEK op
als hoogleeraar in de sterrenknnde te Utrecht, welke betrekking hi] in
jali 18g8 wegens 7o-jarigen leeftijd moest neerleggen. Hij was
ridder in de orde van den Nederlendschen Leeuwen overleed te
Utrecht 13 December 1906. Vooral bekend is zijn bewerking van
KAISER'S populair werk ,,de St"renhemd"

135S. 1898. 27-29 Augustus.
Zangwedstrijd te Amsterdam bij het

4o-jarig bestaan der liedertafel "Zanglust".
Vz. Tusschen saamgestrikte lauwer- en

eiketakken; omschrift:
INTERNATIONALE WEDSTRIJD VOOR MANNENZANG

1858 AUGUSTUS 1898
.Daar binnen: TER

GELEGENHEID
V,\N HET

40-JARIG BESTAAN
DER

LIEDERTAFEL
ZANGLUST
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Wedstrijd

118

Kz. Schild, omgeven door eike- en lauwer
takken, waartegen rechts vrouwefiguur met

palmtak leunt; ter zijde B. u.
Zilververguld, met oog en ring, S8 m.M.
Tijdschrift 1899, biz 128, n", 176.

De wedstrijd had pleats in bet Paleis voor Volksvlijt. Er waren
daarvoor ingescbreven 34 eangvereenigingen, tezemen 3500 zangers
tellende. Oak HR. MM. de Koninginnen hadden elk eeu penning
uitgeloofd.

1898.
St. JOSEPH Gezellen Vereeniging

te Amsterdam.
Vz. Het gebouw der St. JOSEPH Gezellen

Vereeniging, aan de Stadhouderskade te
Amsterdam, daaronder: J. D. P. (J. D. POSTHUMUS)

Ornschrift :
WEDSTRIJD ST: JOSEPH GEz: VER:

AMSTERDAM 18g8

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

Zilver, 3S m.M.

1:11>9. 1898.

Ter eere van J. H. N. RUIJSCH VAN DUGTEREN,
provoost der muntgezellen te Utrecht.

Diens beeld links gewend, het hoofd gedekt
door een kalotje, her Iichaam tot de heupen
zichtbaar, gezeten v oor een lessenaar, schrij
vende.

Op den lessenaar: FADDEGON
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De achtergrond vertoont de muntzaal, links
boven den ingang: MDCCC

LXXX

XVIII

Rechts de rnunt, voorgesteld door een vrouw

met hamer, gezeten op een voetstuk, waarap
ceo weegschaal en de letters: MON.

In de afsnede:
I . H . N . RVYSCH . VAN . DVGTEREN

Bronzen, rechthoekige plakket in galvano
plastiek, 75 bij 61 m.M., Verz. Z.

Medailles et plaquettes modernes, n''. 223.

Zie den penning op sun so-jarig arubtenaarschap no 1307
hiervoor-

13CiO.

Nieuwe prijspenning der Nederlandsche
Vereeniging tot Bescherming van Dieren,

te 's-Gravenbage.

Vz. Eene aanziende staande gevleugelde
vrouwenfiguur houdt de handen beschermend
uitgestrekt over een ter zijde van haar staan
den leeuw, den koning der zoogdieren (links) en
een arend den koning der vogels, (rechts)
alles in parelcirkeI.

Omschrift:
.:- NEDERLAND&CHE VEREENIGING TOT

BESCHERMING VAN DIEREK

Kz. Glad veld, omgeven door twee saam
gestrikte lauwertakken.
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Brons, 45' m.M., door J. M. VA;; KEMPE;;
en Zonen, naar een antwerp van Jhr. L. J.
QUARLES VAN UFFORD. Verz. Z.

(Zie omtrent deze vereeniging de noot bij no. 46; en 465 a.)

1361. 1898.

Prijspenning van den Nederlandschen
Athletiek bond.

Vz. Slanke, gehelmde en gepantserde vrouw;
in de uitgestrekte rechterhand een lauwer
krans, de linker rustende op een schild met
het nederlandsche wapen; achter haar liggende
links gewende Ieeuw, aan hare voeten rechts
een bijlbundel.

Omschrift in parelrand :

NEDERLANDSCHE ATHLETIEK BOND

Kz. Schild, omgeven door samengestrikte
eike- en palmtakken.

Brons, 35 m.M., door J. A. A. GERRITSEN.

1362. Als voren.

Geheel gelijk n". 1361, brons 25 m.M.

136:l. 1898.

Prijspenning
der Vereeniging tot Verfraaiing van Haarlem
en Omliggende Gemeenten en tot Bevordering

van het Vreemdelingenverkeer.

Vz. Gezicht op de Amsterdamsche poort
te Haarlem; in de afsnede :
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VEREENIGING TOT

VERFRAAIING v. HAARLEM
EN OMLIGGENDE GEMEENTEN

EN TOT BEVORDERING

VAN HET VREEMDELINGENVERKEER

Kz. Door wapperende linten saamgebonden
hyacinthen, tnlpen en narcissen bedekken de
linkerzijde van het veld, dat verder glad is.

Onder staat: BEGEER UTRECHT

Gepatineerd brons, rechthoekig, breed 42,
haag 70 m.M., Verz. Z.

Midailles et plaquettes modernes, n", 269.

131it. Als voren.

Vz. Zelfde voorstelling; omschrift:

VER. T. VERFR. V. HAARLEM E. OML. GEM. ENZ.

Kz. Glad veld, omgeven door twee samen
gestrikte lauwertakken, daaronder: B U

Gepatineerd brons, 28t m.M., Verz. Z.

1361'). Ais voren.

Van dezen laatsten bestaan 2 exemplaren
in zilver met het woordje ENZ. n£et in het
omschrift, op grond waarvan de stempel werd
afgekeurd. Verz. BEGEER en Z.

Tijdschrijt 1899, bIz. 132 en 133, n", 205-207.

130li. 1898.

Prijspenning der Nederlandsche Maatschappij
ter Bevordering der Pharmacie.
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v z. Lauwertak en slang met den kop boven
een drinkschaaI.

Omschrift: ..
B. u. NEDERLANDSCHE MAAT-

1899, biz. 133, n'. 208.

1898.

Prijspenning der Vereeniging "Limburgia",
te Amsterdam.

Vz. Limburgia, voorgesteld als een jonge
half naakte vrouw met helm op het hoofd,
naar links gewend zittende tusschen de van
Iauwertakken omgeven wapens van Limburg
(gevierendeeld 1 Limburg, 2 Gulik, 3 Homes,
4 Gelre, hartschild als I) en Amsterdam,

SCHAPPI] TER BEVORDERING DER PHARMACIE

Kz. Glad veld, omgeven door twee saam
gestrikte lauwertakken, daaronder: BEGEER UTRECHT

Brons, 46 m.M
Tijdschr,jt 1899, biz. 134, n", 209·

136.7. 1898.
Nieuwe prijspenning der Amsterdamsche

Amateur-Fotografen vereeniging.
Vz. De voorzijde van den penning geslagen

bij gelegenheid der tentoonstelling in Septem
ber 1895 (n'. 1193)..

Kz. Glad veld, links en onder omgeven
door saamgeknoopte lauwer- en eiketakken.

Zilver en brons, rechthoekig, 93 bij 60 mM"
Verz. Z,

Tlj'dschrift

1:168.
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houdt in de linkerhand een lauwertak, in de
uitgestrekte rechterhand een lauwerkrans;
achter haar lier, aan hare voeten narrenschep
ter en boek.

Omschrift:
VEREENIGING LIMBURGIA OPGERICHT 1888

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

Verguld zilver, ailver en brons, 53 m.M.,
door BEGEER. Verz. Z.

Ti:fdsckrift 1899, bIz. 134, n". 210.

13GII. 1898.
Prijspenning

van den Twentschen Wielrijdersbond.

Vz. Het ongekroonde wapen van Twente.
Omschrift tusschen twee cirkels:

1898
TWENTSCHE WIELRIJDERSBOND.

Kz. Glad.
Brons, 38 m.M., door P. LANKELMA. Verz. Z.
In 1903 vervangen door een penning van B£GEER.

t:J70. 1898

Prijspenning van het gewest Zuid-Holland
van het Nederlandsch Gymnastiekverbond.

V z. = n-, 1053.
K2. Glad, veld omgeven door twee over

elkander liggende eike- en lauwertakken,
omwonden met linten, waarop:
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MENS

SANA IN

Omschrift:

SANG

CORPORE

1898.
en Landbouw-tentoonstelling
te Leeuwarden.

NEDERLANDSCHE VEREENIGING

"LUSCINIA"

Glad veld, omgeven door een lauwer-

GEWEST
ZUID-HOLLAND

Diverse metalen, 53 m.M., door BEGEER.
Tijdschrijt [899, biz. 135, n", 2II.

]3~1. [898.
Prijspenning der Nederlandsche Vereeniging

"Luscinia", te 's-Gravcnhage.
Vz. Dorre boomtak, waarop twee vogels

zijn gezeten, een kaapsche sierduif, als type
van een voliere- en een crested norwich
kanarie als type van een zangvogel.

Omschrift:

Kz.
krans.

Brons, 45 m.M., door J. M. VAN KEMPEN en
Zonen, naar een antwerp van den voorzitter,
jhr, L. ]. QUARLES VAN UFFORD, Verz. Z.

De Nederlandsche Vereeniging nLuscinia", gevestigd te's-Graven
hage, werd opgericht 1'$ Mei 1897 en verkreeg rechtspersoonlijkheid
krachtens K. B. d.d. IS juli 1897, no. 93; zij heeft ten doel de
bevordering van kennis en het naar eiscb, verplegen van de zang-,
sieraad- en vcllerevogele, welk doel ;z:ij tracht te bereiken door het
onderling verstrekken van raad en hulp, het houden van teatoon
steltingen, het uitgeven van geschriften en de gepaste bescherming
der vogels,

I:l~2.

Nijverheid-
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vz. Het gekroonde wapen van Leeuwarden,
daaronder schild met het opschrift:

LEEUWARDEN

rustend op twee gekruiste lauwertakken, die
het wapen omgeven en om welke zich een
lint slingert mel de opschriften:

1898
NIJVERHElD

VEETEELT

LANDBOUW

TUINBOUW

Kz. Glad veld, omgeven door een lauwer
krans.

Zilver, 50 m.M., Verz. WIGERSMA, (vermoe
delijk door BOUCHETTE).

1:l73. 1898.
Draagpenning der R. K. Werklieden

vereeniging St. JOSEPH te Zwolle.
Geheel gelijk n", 1323, doch met opschrift

ZWOLLE op de Kz.
Wit metaal met oog en ring, 2S m.M., door

BEGEER. Verz. Z.
Tijdschri.ft [899, blz. 135, n", 212.

l:lZ<!. '1898.
40-Jarig bestaan van de H. F amilie te Ho;st.

Vz. Geheel gelijk n'', [323.
Kz. Omschrift:

40 JARIG BESTAAN DER H. FAMILIE

HORST

In het veld, onder een kruis en omgeven
door twee saamgeknoopte lauwertakken:

9
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en ring, 25 m.M., door

biz. '35,
1898.

.858
1898

oogWit rnetaal, met
BEGEER. Verz. Z.

Tijdschrijt 1899,
la~fi.

Draagpenning van den Oranjebond
II Vaderland en Oranje"

Vz. Het sierlijke monogram V E 0, omge
ven door een parelrand.

Kz, Glad veld, omgeven door een parelrand.
Wit metaal met oog en ring, 19'/2 m.M.,

aan oranjelint, door]. A. A. GERRITSEN. Verz. Z.
Tijdschrijt 1899, biz. 249.

De bond stelt etch ten dod liefde aan te kweeken voor Neder
land, aijn yolk en zijn taal, oak buuen de grenzen, en voor het
Hnis van Oranje. Onder de "gelrouw in acht te nemen" zaken zijn
die sub 7 en 8 in de staturen genoemd bepaald merkwaardig;
behalve Hefde voor Nederland, het auiver spreken en schrijven dec
nederlandscbe taal, het voorstaan der belangen van bet buts van
Oranje, bet bestrijden van het streven dcr socialisten, het bemirmen
van H. M. de Koningin, Hear moeder en a. s. gemaal, bet dragen
van boven beschreven penning en uitsteken dec vlag op vaderland
scbe en oranjefeesten. is men verplicht bij het ontmoeten der leden van
het Kon, huis de meesc hartehjke vreugde te berocnen en hen niet
met open mond ean te staren. de vro~wen moeten eerbiedig buigen,
de 'mannen met hunne hoofddekse1s zwaaien en nimmer "hoera I"~

roepen, hetgeen ,,slaat deed" beteekent!
Het bestuur bestaat uit vier dames.

13~6. 1898.
Draagpenning der afdeeling Rotterdam, van

de vereeniging: "Sieher wie Jold".
Vz. Gekroond wapen van Rotterdam met

twee leeuwen als sehildhouders, daar boven-
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onder een doodshoofd rustend, op twee
gekruiste doodsbeenderen:

DEM VERDIENSTE DIE KRONE

alles in parelrand.
Kz, Opschrift in parelrand:

SICHER WIE JOLD
SECTION

ROTTERDAM

*Wit rnetaal, met oog en ring, 34 m.M., door
J. F. H. BOUCHETTE, Kon. Kab.

Biaonderheden wist de maker mij niet mede te deelen, een aan
den sekretaris van de efdeeling Rotterdam der vereeniging gericht
schrijven kwam als onbestelbaar terug.

1370 A.

NO. 1863 (volgens J. SCHULMAN).

Waakmeesterspenning van het Hoogheem
raadschap van den Lekdijk-Bovendams.

Vz, Opschrift :

DEN LEKKENDIJK (sic)
BOVENDAMS

WAAKMEESTER.

Kz. Lauwerkrans.
Brons, met oog en ring, 40 m.M. Verz. Z.

De sekreterisven den Lekdijk-Bovendams, schrijft:



De door U bedoelde penningen werden vroeger en worden nog
l»j dijksbezetting door de waakmeesters als berkenningsteeken nan
een green lint, hangende om den hals, op de borst gedrsgen. De
tijd van invoering is, hcezeer daarnaar is onderzocht, niet te vinden,

1:1Z7: 1898. 30 Augustus.

Hulde aan H. M. de Koningin-Moeder
bij haar aftreden als Regentes.

Vz. Op een hoog en breed voetstuk zijn
twee engeltjes gezeten, die een gekroond rand
schild houden met linksgewend borstbeeld van
H. M. de Koningin-Moeder, met de andere
hand een lint, waarop ingeslagen:

1890 1898

jaartallen, wijzende op het begin en einde van
het regentschap. Onder op het voetstuk is
een schild aangebracht met gezicht op het
lustsJot Oranje-Nassau-Oord, waarboven de
ingeslagen naam: ORANJE-NASSAU-OORD

Links staande jonge vrouw, met beide han
den een lauwerkrans houdende om het portret
van H. M., rechts zittende jonge vrouw met
de rechterhand op de afbeelding der vorste
lijke schenking wijzende.

In de afsnede (op een regel):

HET . ZIJ . GROOT· IN . ALLES· WAARIN . OOK .

EEN· KLEIN· VOLK . GROOT· KAN . ZIJN .

Kz. In den linkerbovenhoek het gekroonde
wapen van H. M. de Koningin-Moeder; onder:
gekruiste oranjetak (met bloemen en vruchten)
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en palmtak - beeld van het verbond op 7
Januari 1879 tusschen de vorstenhuizen van
Oranje-Nassau en Waldeck-Pyrmont gesloten.

Opschrift : AAN

HARE MAJESTElT

EMMA

KONINGIN en WEDUWE

REGENTES

VAN BET

KONINKRIJK H

23 NOV. 1890 ..-*-'

31 AUG 1898

RET DANKBARE

NEDERLANDSCHE

YOLK.

In den rechterbenedenhoek: UI>(,EI'Il

Rechthoekig, groot 81 bij 5& m.M. Zilver
en brons, prijzen f 30.- en f 15.-. Verz. Z.

Tijdschrift 1899, blz. 174, PI. VII.
Midailles et plaquettes moaer-nes, n", 220

Gemodelleerd naar eene (volgens aanwi.jzingen van den heer
ANTH. BEGEER) door Prof. STURM, leeraar aan de knnstindustrle
school te Amsterdam, vervaardigde teekening.

voor het eerst verkrijgbaar gesteld op de van 31 Mei tot 2 Juni
1899 te Utrecht gehouden fancy-fair, ten bate der vereeniging tot
oprichting van yolks-sanatoria in Nederland. (De halve opbrengst
kwam het liefdadige doel ten goede).

H. M. legde het Regentschap neder b1j Proklamatie d.d. 30 Au
gustus 1898 luidende: .,Landgenooten I De taak, die Mij in J 890
werd toevertrouwd is weldra geeindigd. Mij vaH bet onwaardeerbaar
vccrrecht ten deel Mijne beminde Dochter den leeftijd te zien beret
ken, waarop Zij naar het voorschrift der Grondwet tot de Regeeeing



'3°
wordt geroepen In dagen van smart en rouw trad Ik op als
Regentes van het Konmkrtjk ; thans scbaart ncb bet geheele yolk
in vreugde om den troon euner jonge Konmgm God heeft roI) In

deze jaren gesteund, MljD drerbaarste wensch IS vervuld.
Aan allen, die MIJ met raad en daed bebben ter aijde gestaan en

en die MIJ gesteund hebben door hunne hefde en gehechtherd,
breng tk MIJnen dank

),{oge het ons Land met ZIJD Bezrtungen en Kolomen onder de
regeenng van Komngm WILHELMINA wel gaan t Het xU groat In

aUes waarm oak een klein yolk groot kan LIJD T

Ik treed af van de booge plaats, die Ik In ons Staatswezen heb
bekleed, met den diepgevoelden wensch, dat op Komngm en Volk
tezamen, door de nauwste banden vereemgd, Gods zegen bhjve
rusten."

Ret nederlandsche voll, gevoelde arch verphcht uitmg te geven
aan zlJn gevoel van oprechte dankbaarhetd Jegenq Hare Majesteu,
voor al wat 21J als moeder en als regentes voor de jonge
Komngm en veer Nederland had geduan Terecht betuigde kolonel
F DE BAS In het OJ!ictCel Gedenkol1tk (uugeve HOLKEMA en
'VARENDORF, 1898), "NImmer kan Nederland aan Haar voldoendc
dankbaarheid vergelden" en aerde hq van de hooge Vrouwe dat
ZIJ voor KOlling WILLEM III een gave Gods - vcor Nederland tot

njken zegen was De dankbaarherd van ons yolk urtte ncb m de
aanbieding van een natronael huldebhjl, (een hedrag van ongeveer
f 300,000 -) en H M zette de kroon op Haar werk, door de-e gave
aan re wenden voor de snchtmg van een sanatorium voor Ionghjders
op het vaor dar doel tevens door H M. gesehonken konmkbjl,
lustslot Orame-Nassau-Ocrd onder Renkum, vroeger eigendom van
graaf "AN RECHTEREN ApPELTERN, van dozen -rangekocht door
Z M KOlling Wn.LEM III en aan Komngm E"lMA ten geschenka
gegeven

Het sanatorium werd 26 Oktober 1901 plechng geopeud door
H M de Komngm 'W1LHEL\lINA In tegenwoordigheid van H M
Komngm EMMA en Z K H prms HENDRIK
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