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Prijsvraag op Penningkundig Gebied.

TEYLER'S

tweede Genootschap zond ons onderstaand:

PROGRAMMA
VAN TEYLER'S TWEEDE GENOOTSCHAP TE HAARLEM,
VOOR HET JAAR 1909.

Directeuren van TEYLER'S Stichting en de Leden van
Tweede Genootschap hebben besloten voor het
jaar 1909 de volgende Prijsvraag (Penningkunde) uit te
schrijven;
TEYLER'S

Men vraagt eene verklarende beschrijving der Noorden Zuid-Nederlandsche legpenningen, waarin deze stukken
in chronologische volgorde behandeld worden, met vermelding van eenige verzameling, waarin een exemplaar
van den beschreven penning aangetroffen wordt, of wanneer
deze niet bekend is, naar de plaats van de numismatische
litteratuur, waar hij vermeld wordt.

In de Penningkunde der róde eeuw nemen de zoogenaamde leg- of rekenpenningen een groote en zeer eigenaardige plaats in ; vooral uit een geschiedkundig oogpunt
zijn ze zeer merkwaardig, daar zij veelal voorstellingen
bevatten, die betrekking hebben op de in het jaar hunner

uitgifte plaats gehad hebbende feiten. Meer nog zelfs dan
de, eigenlijke historiepenningen, kan men op deze legpenningen den loop der geschiedenis volgen. In de jaren
1876-1880 zijn deze stukken beschreven door J. F.
DUGNIOLLE: Le ieton historique des dix-sept Provinces des
Pays-Bas. Bruxelles. GOBBAERTS. - Deze beschrijving is
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geheel verouderd, tal van stukken zijn onnauwkeurig
beschreven. Ook de aanwijzingen der verschillende stukken
in verband met de geschiedkundige feiten laten te wenschen
over; bovendien" waren aan den heer DUGNIOLLE tal van
stukken en varianten onbekend, die later in penningkundige
tijdschriften zijn vermeld en beschreven. - Het is zeer
moeielijk - om niet te zeggen onmogelijk - de Noord- en
Zuid-Nederlandsche legpenningen te scheiden, daar zij
meest betrekking hebben op de tijdperken, toen N oord- en
Zuid-Nederland nog ééne gemeenschappelijke geschiedenis
hadden.
De prijs voor het best en voldoend gekeurd antwoord
op deze vraag bestaat in een gouden eerepenning, op den
stempel des Genootschaps geslagen, ter innerlijke waarde
van vierhonderd gulden.
De verhandelingen moeten in het Nederlandsch, Fransch,
Engelsch of Hoogduitsch, met eene latijnsche letter, vooral
. goed en leesbaar geschreven zijn door eene andere hand,
dan die van den opsteller. Ook moeten zij vóór den bepaalden tijd in haar geheel worden ingezonden; geene antwoorden, waaraan eenig gedeelte bij de inlevering ontbreekt, zullen tot het dingen naar den gemelden eerepnjs
worden toegelaten.
De antwoorden moeten ingezonden worden vóór of op
den rsten April I9II, opdat zij vóór den rsten Mei 1912
kunnen beoordeeld worden.
Alle ingezonden stukken blijven het eigendom des
Genootschaps, dat de bekroonde verhandelingen, met of
zonder vertaling, in zijne werken opneemt, zonder dat de
schrijvers, anders dan met toestemming der Stichting, die
mogen uitgeven. Ook behoudt het Genootschap aan zich
het recht om van de niet bekroonde stukken zoodanig
gebruik te maken als het raadzaam zaloordeelen, hetzij
zonder of met vermelding van den naam des schrijvers ;
in het laatste geval echter niet zonder zijne toestemming.
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Ook worden geene afschriften van de niet bekroonde
stukken aan de schrijvers verleend, dan ten hunnen koste.
De in te zenden antwoorden moeten, zonder naam en
alleen met eene spreuk onderteekend, vergezeld van een
verzegeld briefje, dezelfde spreuk ten opschrift voerende

en van binnen des schrijvers naam en woonplaats behelzende, gezonden worden aan het Fundatiehuis van wijlot
den Heer P. TEYLER VAN DER HULST te Haarlem.

