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IN MEMORIAM.

A. BEGEER.

Het stemt ongetwijfeld weemoedig telkens weder te
moeten vermelden, dat een lid aan Onzen trouwens toch
reeds zoo kleinen kring ontviel en helaas daarbij te moeten
konstateeren. dat geen jongere generatie in ons Genoot- .
schap de opengevallen plaatsen komt innemen.

Maar dubbel weemoedig stemt het, gewag te moeten
maken van het verlies van een der trouwste en steeds
gaarne geziene bezoekers onzer vergaderingen, van den
man, die steeds bezield was door warme liefde voor den
penning als kunstwerk, wiens gehee1e leven, getrouw aan
zijn wapenspreuk: 'k Begeer beter", gewijd was aan het
tot steeds hooger peil opvoeren der nederlandsche pen
ningkunst, van het vèrlies van ons aller vriend ANTHûN

BEGEER, die den 7dt'n Mei rçro te Weisser Hirsch bij
Dresden, waar hij tot herstel van gezondheid vertoefde,
onverwacht overleed. .

Geboren te Gouda 5 December 1856, als zoon van den
goudsmid BA5TIAAN BEGEER en v .m PH~LLlPPINE JILLEBA,

doorliep hij eerst de H. B. S. aldaar, werd na een korten
leertijd aan de Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken,
den 30"" Juni I874 leerling-. den I4d,n Juli 1876 hulp
stempelsnijder aan 's Rijks Munt te Utrecht, doch vroeg
en verkreeg tegen den I sten November 1879 als zoodanig
eervol ontslag, ten einde zijn broeder C. J. BEGEER, die
ziekelijk Was, in diens te Utrecht gevestigde juweliers
zaak behulpzaam te zijn, in welke zaak hij als deelgenoot
werd opgenomen.

Reeds 18 dagen later stierf zijn broeder.
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De jeugdige stempelsnijder toonde moed en energie te
bezitten : hij nam weldra (1882) de thans Kon inklijke
Ut rechtsche F ab riek va n Zilverwerk en. waar va n hij
inmiddels zijn broeder als direkteur was opgevolgd , over,
kocht het kapi tale heere nhuis Oude Gracht E 17. (Huize
ten Putte), da t hij voor zijne zaa k liet inrichten en
st ich tte daar achter nieuwe fabrieksgebouwen, d ie hij
va n modern e machineriën liet voorzien.

Van hetgeen HI~GEER op penningk und ig gebied tot
stand heeft gebrach t , behoef ik aa n deze plaats niet te
ge tuigen ; de jaa rgangen van ons T ijdschrift maken toch
herhaaldelij k gewag van zoo menig metalen gedenkst uk
uit zij ne a teliers en de beste sta len van het zoo bij ui t
'stek fraaie werk der laa tste jaren, werden ons steeds op
de vergad eringen getoond en met groote belangstelling
bescho uwd en bewonderd .

F ig - 1.

-
Weinig [bekend is :zijn eers te mu ntp roef BENVE!\tiTO

CELLIS" I (Fig. I) ; slechts één penning draagt zijn naam:
A. BEGE ER F., t. w. die voor de van 8 J uni tot 6 J uli 1878
te Amsterdam gehouden tentoonstelling va n voorwerpe n
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van kun st en nijverheid. door den werkman in zijn vrijen
tijd vervaardigd (Z WIE RZIS"A n". 446, Fig. 2 ). beide uit

(Fig. 2.)

den t ijd . dat hij aa n 's Rijks Munt werkzaam was.
Als Iabriekan t graveerde of boetseerde hij zelf niet rne-r,
doch de ontwerpen der penningen gaf hij vaak aan;
ond er .zijn persoonlijk toezicht werden alle stempels
vervaardigd, steeds wist hij bekwame helpers aan
zijne ate liers te verbinde r. ais S. DE G RAA F. G. H AAS,

\ \'. A CII TE XII.\ G EX, JA C. J. \"AX G OOR . Naar de boet 
seersels van L. ] ÜXGEH, B ART v.vx H O\"E. J. c.
\rI E:\ ECI';: E , Toox D UPUl S, F. J ELTSE ~I A, PIER P.\ N
DER werden door hem penn ingen geslagen en hoezeer
de kun stenaars het werk van en de aangename samen
werking met den kunstn ijvere op hoog-n prijs stelden,
bleek meermalen : zoo maa kt e Toox DUPUIS, BEGEER'S
meer dan levensgroot borstbeeld in brons, \ \' I ENECK E

een port retplakket (ICJOi) met de opdrac ht : Aan ANTHON
B EGEER tot aa ndenken onzer vriendschappelijke samen
werking. (Fig. 3).

Vit denzelfden mond, die zich vroeger, toen bij ver
gelijking met frnnsche medaillcerkunst de kritiek niet
alt ijd even gunstig: kon zijn, vaak minder waardeerend
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over B EGE EU' S wer k uitte, kon th ans een gansch
anderen toon klinken : ,,\\"anncer wij nu met t rot s mogen
spreken va n den bloei der Xedcrlundsche medail leer
ku nst . . . . dan is dat voor l'en groot deel te danken
aan de forsche, voor geen moeite en opoffering teru g
deinzende figuur van B EGE EH. Hij was het, d ie door
de allervoort reffelijkste techni sche inrichting (het ) werk
(der kunstenaars) tot zij n rech t deed komen \Van t dit
dient gezegd : de inrich t ing te Utrecht is uitmuntend, en
' t is. geen led ig woord . wanneer men spreekt va n opoffering .
ook op finan cieel gebied : want inderdaad, he t maken
van gedenk penningen was, is. en zal nooit zij n een
goud mij n.

13EGEE H was een krach tige. goede, nobel e, eerlijke man
en zijn posur e wa.. lang niet alt ijd gemakkelijk, wan n~e r

hij van hougen in den lande zijn opd rachten k reeg, die
meest met on waars chijn lijke snelheid moesten worden
uitgevoerd.
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Hij. was nooit vleierig, nooit kruipend, durfde tegen
iedereen vrijuit zijn meerring zeggen.

Voor de medailleerkunst is het heengaan van BEGEER

een zware slag. Een man, die ontzettend veel gewerkt
heeft, lang niet gespaard gebleven is voor miskenning en
tegenspoed, is voor altijd weggerukt midden uit zijn
krachtig welbesteed leven." I) .

Ten volle stemmen wij in met deze zoo juiste teekening
van het beeld van onzen heengeganen vriend.

Noemde ik BEGEER reeds als een der trouwste, en om
zijn aangename wijze van optreden, gaarne gezienebezoekers
onzer vergaderingen (hij werd 1.6Juni 18.9-7 buitengewoon,
9 Juni 1900 gewoon lid), wij hebben hem nog te gedenken
als onzen gastheer bij de 16 Juni r897 en 16 NDV. Ig07
aan zijne ateliers gebrachte bezoeken, waarbij ons telken
male een heriuneringspenning werd aangeboden, wij
herdenken zijne zoo duidelijke voordracht over de tech
niek der penningvervaardiging, gehouden te Haarlem,
25 Oktober 1908 en ook na de voorlaatste vergadering te
Ginnekcri op 13 Juni 1909 schonk hij den aanwezigen, in
vereeniging met Jhr. L. C. VAN DEN BRANDELER, een
gedenkpenning aan het bezoek aan Breda.

Het zij mij vergund ten slotte persoonlijk een woord
van groote dankbaarheid te mogen wijden aan BEGEER,

met wien ik een twintigtal jaren door hechte vriendschaps
banden verbonden was, wiens huis steeds gastvrij voor
mij openstond, zoo vaak ik kwam om bouwstoffen te
verzamelen voor mijne penningkundige studiën, die mij
daarbij steeds met alle gewenschte inlichtingen ter wille
was. Hij zal bij mij en naar ik vertrouw ook bij zeer
velen onzer, steeds in dankbare herinnering blijven!

W. K. F. ZWIERZINA.

I) D. C. In N. R. Ct. van Woensdag u Mei 1910, Ochtendblad A.




