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W e r k v e g a d e r i n g , , 
GEHOUDEN 19 OCTOBER i g i O TE AMSTERDAM, 

IN HET RESTAURANT „ D E KROON", 

Tegenwoordig de heeren dr. D E D O M P I E R R E D E C H A U -

FEPIÉ, SASSEN, DU CROCQ, jhr. mr. SNOECK, ZWIERZINA, 

VVIGERSMA, VAN KERKWIJK, KAM, mr. HYMANS, SCHUL-

MAN, VOET, SCHAAP en mejuffrouw CANTER CREMERS. 

Afwezig met kennisgeving de heeren C O R B E L I J N B A T -

TAERD, BRUINVIS, jhr. v. D. BRANDELER, dr. BRAAKENBURG 

VAN BACKUM, TER Gouw, jhr. mr. VAN MEEUWEN, BRUINE-

STEYN, mr. VAN LANSCHOT, CORN. BEGEER, VAN LIS , 

SAAYMANS VADER, VAN KALCKEN, jhr. mr. VAN RIJCKE-

VORSEL, SMIDT VAN GELDER en mejuffrouw KOLFF. 

Nadat de vergadering door den voorzitter geopend was 
en de notulen der laatste jaarvergadering waren gelezen 
en goedgekeurd, kreeg de heer W I G E R S M A het woord om 
een voordracht te houden over het ontstaan van den 
gedenkpenning op de vr i jverklar ing van Amerika, be
schreven i n de Vervolgen van VAN L O O N , sub: n°. 572. 

Men weet dat de Staten van Friesland de eerste waren, 
die Amerika als een onafhankelijken Staat erkenden, den 
afgezant van Amerika, J . A D A M S , ontvingen en een afzon
derlijken vrede met Engeland afwezen. Het genootschap 
„Door Vri jheid en I Jve r " w i l d i t feit herdenken door het 
doen slaan van een gedenkpenning. 

Op zeer onderhoudende wijze toonde de heer W I G E R S M A 

ui t de notulen aan het ontstaan van dien penning, hoe, 
nadat eerst was vastgesteld, wat op dien penning zou 
worden afgebeeld, na taUooze. vergaderingen eengeheel 
wordt samen gelapt u i t het ontwerp van den president, 
van het l id B A L K en van een derde l id v. D . W A L of CATS en 

hoe de onderhandelingen met den graveur VAN C A L K E R 

gevoerd worden. 
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Daarna schetste spreker ons de wijze, waarop de medailles 
verdeeld werden en hoe ' t patriottische gezelschap eerst 
vergat den stadhouder te zetten op de lijst van hen, die 
een afslag zouden ontvangen. 

Ook op locale toestanden en verhoudingen in Friesland's 
hoofdstad werd een eigenaardig licht geworpen. 

Vervolgens deelde de heer ZWIERZINA ons in het kort 
vele bijzonderheden mede over de penningen betrekking 
hebbende op Hare Majesteit de Koningin en lichtte deze 
voordracht toe door tentoonstelling van vele stukken uit 
zijne rijke verzameling. 

Hij begon met op hetfeit te wijzen, dat terwijl er zoovele 
medailles geslagen zijn^bij gelegenheid der geboorte van 
H. K. H. Prinses JULIANA, er geen enkele penning is ge
slagen bij H. M.'s geboorte en de eerste penning dateert 
van H. M.'s 5den geboortedag, toen de zoogenaamde bedel-
armbanden in de mode waren. 

Daarna gaf spreker ons een beknopt overzicht van de 
verschillende groepen gedenkpenningen op H. M. geslagen, 
zooals ter herinnering van officieele bezoeken, inhuldiging, 
huwelijk, geboorte van Prinses JULIANA enz. 

Een bezoek aan het gemeente-museum, onder leiding 
van den heer BAARD, besloot na het dejeuner de werk
zaamheden van den genotvollen dag, die eindigde met 
een maaltijd in bovengenoemd restaurant en ik geloof, 
dat ik in den geest van alle deelnemers spreek, wanneer 
ik hier de woorden van onzen voorzitter herhaal, dat 
hoezeer we allen betreurden, dat de tocht met een 
motorboot langs de grachten en havenwerken door den 
regen in het water viel, wij dubbel en dwars zijn schadeloos 
gesteld door al het schoone, dat wij in het gemeente
museum, onder leiding van den bekwamen, vriendelijken 
conservator te zien kregen. 

De Secretaris 

SNOECK. 



Gemengde Berichten. 

Penningen en Poëzie. 

I. Penning ter eere van prins WILLEM III . 

Onlangs kwam mij een afbeelding in handen van een 
penning geslagen bij de verheffing van WILLEM I I I , prins 
van Oranje-Nassau, tot stadhouder (z.j. 1672), grooten
deels overeenstemmende met die, voorkomende bij VAN 
LOON, dl. III , blz. 77. Het harnas is echter anders bewerkt, 
op de afsnede van den schouder komen de letters : c. A. 
(C. ADOLFSZOON) voor. Verg. Catalogus der Nederlandsche 
en op Nederland betrekking hebbende Gedenkpenningen. 
(Kon. Kabinet) n°. 1064, Oranjepenningen n°. 326. Na 
de daaronder gedrukte beschrijving - geen overdruk uit 
VNN LOON - volgt: 

Op deze Medalie wierden de volgende Vaerzen gemaakt. 

Die 't Weezen van dit Beeld befchouwd, 
Gedrukt in ' t alderfijnfte goud, 

Die ziet'er 't overblijfel leeven, 
Van 't Kaizerlyke, en Oud Natlouw, 
En van Oranje, door wiens trouw 

Ons d'Eed'le Vryheid wierd gegeeven : 
Zijn Heldenaard, en rijp verttand, 
Ver[trek een Ziel aan 't Vaderland, 

Tot heul, en heil van Zeeven Staaten, 
Hy groei, en bloei, jaar uit jaar in, 
In Wijze dapperheid ; en win 

De herten van 's Landts Onderzaaten : 
Hy dwing door zijne Trouw, en Vlijt, 

Die Hollandts Welvaart [taag benydt. 
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Een andere losse afbeelding met zelfde borstbeeld, die ik 
bij dezelfde gelegenheid ontving, heeft, in afwijking van 
bovengemelde en die bij VAN LOON voorkomende, een 
doorloopend omschrift op de Vz. en mist evenals laatst-
gemelde het monogram van den maker. Zouden er drie 
verschillende stempels bestaan (de Kz". vertoonen ook 
kleine afwijkingen) of hebben de teekenaars zich dich
terlijke vrijheden veroorloofd ? De afbeeldingen zijn blijk
baar uit boeken geknipt, de eerste uit een nederlandsch 
de tweede uit een fransch (geschiedenis ?) werk. 

Zw. 

/ / . Op den Gedenkpenning van het gestilde ooroer 

binnen Amsterdam. 

Dus houdt Heer Gysbrechts stadt het muitend graeu 
[in tucht, 

En 't vier der burgren blust den brant der plonderzucht. 
1696 Uit: A. MOONENS Poëzy. Amst. 

1700, blz. 703, medegedeeld ddoo 
AUG. S. 

III. Op den Vroetschapspenning der stadt Haerlem. 

d'Aertsvader schonk aan Haerlems burgery 
In 't roode schilt het Christen kruismerk by 
Vier starren en Vorst Fredriks zilvren zwaert, 
Toen voor haer deugt en krygsbeleit 't vervaert 
Gewelt bezweek, en op Graef Wilhems raet 
De ketting- van 't gesloten Damiaet 
Met yzren tant wierd door den boeg doorzaegt, 
Daer 't Christmensch heir te scheep van blyschap waegt. 
De drukkery, 's eerwaerden Kosters vont 
In 't Haerlemsch hout, bazuint in 't groote ront 
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Dees heldengift op ongekreukt papier. 
d'Aeloude Stadt, in 't schubbigh harnas fier 
Geklonken, die het doorbeproefde stael 
Op zyde gordt, verzekert door een' strael 
Van 's hemels hulp, die met weergaloos licht 
Haer hooft beschynt en zedigh aengezicht, 
Gehuift, gelyk een kuische priesterin, 
Getabbert en om dappere oorlogsmin 
Gelauwert, door haer Burgemeesters druk 
Vereewigt, eert 'het oude heldenstuk 
En heldenzaet met dees geschroefde munt, 
En blaest dien 't roede- en bylrecht wordt gegunt, 
Door dit metael rechtschape lust en min 
Tot oorlogsdeugt en kunst en godsdienst in. 

1686. U i t : A. MOONENS Poëzy. Amst. 1700, 
blz. 654, medegedeeld dooo AUG. S. 

IV. Op den Vroetschapspenning der stadt Haerlem. 
De Wet, die 't bondelrecht te Haerlem trou bewaert, 

Eert dus de krygsdeugt, die d'Onchriste dwinglandye 
Te Damiaet verwint, gekroont met kruis en zwaert, 

Gelauwert, gebazuint door Kosters drukkerye, " 
En blaest door dit metael elk raetlidt lust en min 
Tot dapperheit en kunst en wetenschappen in. 

1689. Ui t : A. MOONENS Poëzy. Amst. 1700, 
blz. 695, medegedeeld ddoo AUG. S. 

V. Op den Genadepenning van Hunne Majesteiten 
van Grott Britanje. 

Genadegout, wat straelt uw glans my vrolyk toe ! 
Gekroonde njiltheit aen geleerden, bly te moê 
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Om d'onverdiende gunst, blaest myn vernuft nieu leven, • 
Nieu dichtvier m, ik voel me, o koning, sterk gedreven 
Door uwen geest, en door den uwen aertsvorstin. 
Of neemt een eenige alleen uw beider boezem in, 
Gelyk dees muntslagh beide uw wezens kan vertoonen, 
Bezitters door verdienste en recht van twee paer kroonen? 

1691. Uit : A. MOONENS Poezy. Amst. 1700, 

blz. 696, medegedeeld door AUG. S. 

JOAN VAN HARN, 

Muntmeester der stad Kampen. 

Deze muntmeester was tevens burgemeester van Kampen. 
Hij was gehuwd met KLARA JELLEN, die in 1692 overleed. 
ARNOLD MOONEN, predikant te Deventer, maakte een 
Grafschrift voor haar, dat voorkomt op blz. 504 van A. 
MOONENS Poezy. Amst. 1700. 

Medegedeeld door AUG. S. 

Medaille-Koepokinenting. 

Bij K. B. was aan R. H. DONKERS, med. doctor te Hel
mond „ter beloning van zijn belangloozen ijver ter bevor
dering van de koepokinenting" de bekende medaille in 
goud toegekend. Deze werd hem in eene zitting van den 
gemeenteraad zijner woonplaats op 19 Mei 1826 plechtig 
uitgereikt. 

Uit eene courant van dien tijd, 
medegedeeld door AUG. S. 

Het Mark van Constans. 

Het Mark van Constans was verdeeld in 4 Vierling (ferto) 
of 16 Lot. De zwaarte van dit mark gedurende de middel-
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_ eeuwen is moeilijk met zekerheid vast te stellen. GUSTAV 
SCHÖTTE, de grondige kenner van het oude munt- en geld
wezen van het Bodenseegebied, neemt bij zijne bereke
ningen aan, dat het evenals 't Keulsch mark, 233.855 gr. 
woog. (Numismatische Zeitschrift, 1909, blz. 206) 

Medegedeeld door AUG. S. 

Trooisch gewicht. 

Volgens de rekeningen van 's-Hertogenbosch kochten de 
rentmeesters dezer stad van 1515 tot 1540 te Antwerpen 
verschillende malen gemaakt zilver. De zwaarte van dat 
zilver is steeds opgegeven in Trooisch gewicht. 

Medegedeeld door AUG. S. 

Verslag Kon. Penningkabinet 1909. 

Onder de aanwinsten verdienen vermelding een ovale 
penningplaat met borstbeeld' van den krijgsoverste in 
hoUandschen dienst F ILIPS ERNST graaf VAN HOHENLO 

(1586-1626), een fraaie gegraveerde penning op den doop 
van HENDRIK KUIJSTEN, geboren te 's-Hertogenbosch 
16 Oktober 1649 (met familiewapens) een gouden gegra
veerde penning ovaal ter eere van JOHANN ADOLF graaf 
VAN BENTHEIM (1674-1700) eveneens met wapens; een 
goudgulden van Hertog REINALD VAN GULIK K L E E F en 
BERG en dito van Vianen en een St Jan's gulden van 
GEORGE en HENDRIK hertogen VAN SAKSEN als bestuur

ders van Friesland (zie Plaat I). 

Tevens trachtte de Direkteur stellen van de thans gang
bare buitenlandsche munten te verkrijgen, in , welke 
pogingen hij aanvankelijk goed slaagde. Op Plaat I I 
vinden wij de fraaiste specimen van deze munten afge
beeld. Beide platen, in fototypie van L. VAN LEER & Co. 
te Amsterdam zijn zeer goed uitgevoerd Z 



Tijdschr. v. Munt- en Penningk., 1191. 
PI. II 

1 gftpafr. 
Uur ivenk SanJt Litory 

Wfttpaelffche Tranfformatie, 

Mr -uitrit hy' tfhiwjjcdt 

è. IIDï 

iB O R 1 v s een #antt in #aberbbjn berfieben/ 
$eeft fiem in fianben ban Den JSnipiiftoncnet: gegeben/ 
j&aeDat fiplup en (eegftbeel jaren fjaö getfaen 
<©p' t «©utaer mbe ütercn/te montB/ D̂ eft hem beraen/ 
<£n bacljt mtfftöien toat fal KB fiier boc(j (anget maften 

3 i bcfe Ier enet bicfjt/ ocfi! maeftt ic6 fttet upt rafeen. 
©e foete tnb quant aen/ De toegen bjoogftben op/ 
59e belben en't geboomt ftDoon groepben tot ben top/ 
't «©efelfcfiap ban De Brngh/ en' t roeten ban be trommelen/ 
25egon ijem m fpn hooft (gempter t) foo te tommeien/ 
't <©eftoter en 't fttiabb'ten ban be banen en 't geplupmt/ 
^et blafen bes trompets" btt tetV fiem foec&en rupmt/ 
ïloetoel fip tn' t begin toat fcftuc&te booz beeg heben/ 
!©as b'oojfaecfc bat gp met toift toat fulcttooubebteben» 
3©aut Dp ntet toajs geüient tn 3511 befloten plaetjs 
Ce fioozen fulcb gerut&t/ raenfefloutocn fulr&e jïEaetg/ 
*©ocft fienbe' t lutfigl) hcpzy en c hnfhaen uptbjallen/ 
£»jn baenöeljï ftoieren op be $aberboinfcfie toallen. 
«De fioogj-f toebenbe jf aem fnel bliegen booz be lurfjt/ 
<©m upt te b̂ epöen 't lof bes Hcrtoghs en 't gerutfit 
©an 't (©o|ïen tot fiét 3©eft/ ban 't Booiben tot yet 5Supbm/ 
3ac tot aen 'jïtoeteltiö enbt een pber te beDupben» 
£>ag& oocn be pen gereeb om befe Daben ffljoon 
Cc frfizpben tot ontfiou/ en (lellen foo ten toon 
tDatinen beel Dupfent jaet bact af fal namen tteten/ 
«enbanbeiurfi' bacfitftp/al langen tnbtberneten. 
jBgn naem/mnn faem/en eet 'tgangfit alles mbe Ifanbt 
19an b'een of b'anber Die mp neemt en fielpt aen bant. 
^toilitlimpmbienllbanbefen^elD/bcgeben/ 
<©p bat mijn Doob of epnb mnn naem en faem Doet leben/ 
jlïhjn JTSgter £ ta f en uleeb totl ic& fiem fetten bp/ 
^ntcfjubben uptbe ^ap foo beiucb L,ber byp: 
<@m (rrarr met bef en l̂ elD meer naem en faem te foemen/ 
«Ine men Dan fcljipöen falm langfibur ige boerfcen. 
•Derfillüen gae itk fjeen en maein mp onDer 't fiepj/ 
jSeem toatfeer mbe touptf een lufhgfj Wanen getoep:: 
%th fjou mijn <©obejs Djteub en bpaub öan be $apen/ 
Sie mp Daer lieten op fiet^utaet flacn en gapen/ 
ïiBaertt&bergetentoerb/enalleenfjabbefoecH 
©e groote Opobt bau ̂ sejl met jgn bergulbe bjoesu/ 

ï^itfpeetmp al te beel/en fal mpfoolangöfppten/ 
<3tot bat irfr^utten 6an bat fmabtge bertopten/ 
^atniemanbtbupten't^>ttftban|2iaberbo;timpKatt/ 
*©atniemanb oocb en bteet toat icli ben boo? een iföan. 
l©aer ICR geboden ben/en oocn öan mnn mitabelen/ 
«©tejï buncat mp nbbtgft battta felf bit gae uptnanelen. 
Mm ©aber «©oub-fmtt toaö/ mnn JBoebet toas öetbtet/ 
5©aer tn hp fmolt Ijet (lof mnnjï Ucijaemct goebertier/ 
Cot bat itntoetbemenfcfj geinen/ Dotij (Inf ban leben/ 
^>oo fieeftmen langs mp beuottglj aen gebeoen/ 
iccDbttmeulangö) gefeupeftt Dat toert men enllijcn loof/ 
>̂oo gingljt mpeben au/ ten toerben oubt en boof. 

^uUomtbeejSjonge^pjuptenmaetlitmpjong&banjaren/ 
Sa boet mon Jloeber mp op meutojs uu toeber baten. 
t iöiranel bat itn nu boe 10 uan meerber nratflt/ 

2IIS opt mtta&el toasJ bat ic& te bojen tojatht. 
$upaep icn tooebettt bolcn.' nu uan tdi livygDrtup (lilleu! 
3Stn feaufe boeren aeri en manen batfe toillcn 
2SI baer 't fiaer ©ojft belieft fluct toagen Igf en goebt/ 
«Én fiter te bojen toas irn maer een fierftten bloeDt! 
<©te tot bet papen bieu(l enboojbeel mo(l (laen pjgtuen/ 
«Sn fiaer bebuegetp (lil ftupgenbe befencfeen/ 
Wanneer fp totften bat De Iteben DabDen gejbt/ 
5©an toajs icn bit en bat/ ban toajï teh fultacli l|elöt/ 
«©an toi(lmen niet genoegö.ban al mijn boen te fpjenen/ 
^anöUigOmenboojbatboicnllaenüloinineii/frolTen/pjerien/ 
IBenTou Libory üooj fiaer bibben foo ueel irael 
0ÜZ bat fp gaben gclbt/ baer (lonö ttü aljs een pael/ 
Seetli (lattgh boojmp neet/ en fitelD mp fonber larrfien/ 
%sh toa0f Deolmbe man/ en liet be ̂ ap«n pjarrijen, 
5>pfcregen gelb bp gelD en fiebben' t onbet D' aer t 
•©elfiepmelnt&en(lilbegrabenenbetoaert. 
Cotbttbeesttoeebe Jisars / en hrtjgfis^elbt aller gelben 
<Dit flucr beeö graben op/ en fonber Dat fip 't telöen 
25equam fip't baer fiet toajs/ en bjacfit Ijet baer Ijet ftoojbt/ 
ï©antljemonnooötgöbuntïUaatmen fjctgelbt berfmeojbt. 
%ix fomma foubuli al be ranchen gaen Ueryaleu/ 
3itBfouboo?fe&ennbepotterpterDtoalcn/ 
$ u s toil ttfe 't maliën faojt/ en toeuftöen booj een bee/ 
«©at al bie lefen int elcfe een boil bjagen mee. 

Gedruckt in't IaerM.DC. XXII. 
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