
TIJDSCHRIFT
VAN HET

KONINKLIJK NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP

VOOR

M JT- EX PEN INGKUNDE
ONDER DE ZINSPREUK

."Concor dia res parr ae crescu nt"

TE

AMSTERDAM

19' J aargang

A ~ISTERDA)I

J OHANNES ~l üLLER

IgI I .



Ned. Penningen 1898-heden. 11.

101. I juli. Jhr. mr. VICTOR DE STUER5, 25 jaar referen
daris, chef der afd. Kunsten en Wetenschappen aan
Departement van Bmnenlandsche Zaken. Vz. ZIjn
linksgewend borstbeeld In pelsjas, naar het modellé
van L. JUNGER, omschnft: VICTOR DE STVERS, Kz.·
ZIJn wapen met schildhouders, omschrift (data en
kwaliteit): door BEGEER. Brons, 65. m.M. Verz. Z.
T'Jdschnft IgOI, blz. 78 [waarbij afgedrukt de OOT

konde), M édaslles et Plaquettes modemes n". 224.

Jhr VleTOR EVGÈ~E LOUIS DE STUBRS, werd geboren te Maastrreht,
den aosten Oktober J843, hij studeerde te Lelden en promoveerde LD de
rechten In 1869 op een proefschrrft "M Verhoudmgder Valksvertegen
Woord~gers tot hunne [(uurs", hetwelk het met een goudenmedaJ.11e
bekroond antwoord was op een door de gromngscbe hoogeschool Uitge
schreven pmsvraag In 1870 vestigde Iuj ztoh te 's-Gravenhage als
advokaat In 1874 werd htj benoemd tot hd en sekretans van het op
erjn aandrang JU het leven geroepen kollege van Ruka-Adviseurs voor de
monumenten van geschiederus en kunst, deze stichting werd reeds JU

1875 gevolgd door de opnchtmg eener afdeehng voor Kunsten en Weten
schappen bij bet Departement "all Bmnenlandsche Zaken, waarvan hrj
de chef werd met den rang van referendaris HlJ nam deze betrekking
waar tot bet emde van 1901, toen hij ingevolge het Kon. besluit van
5 Februari ,868 daarvan werd ontheven, wegens eqne benoeming tot
lid van de ade Kamer der Staten-Generaal voor bet drstrrkt Weert, dat
hij tot heden vertegenwoordigt Hij IS ndder 10 de orde van den Neder
landsehen Leeuw, kommandeur In de orde van FR.ANS JOZEF, officier m
de Lcosot.os-crde van Belgre en In het Legioen van Eer

102. 3 Juh. Bezoek van H. M de Koniugiu aan Utrecht.
Vz. = n° 13. Kz. gezicht in vogelvlucht op Utrecht,
op den voorgrond een rots met het gekroonde pro
VlTICleWapen ; op de rots IS een gedenktafel opgericht,
wa-arm de muze der geschiedenis datum en feit van

5
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het kon. bezoek grift; door BEGEER. Zilver en brons,
52 màl.. Vcrz. Z. Eigen Haard 1900, blz. 448,
Médaûles et Plaquettes moderncs, n". 222.

Het bezoek gold ditmaal de provincie. Te 3! uur kwamen de Koninginnen
per rijtuig aan en begaven zich naar Paushuizen, waar H,H. i\1.:\1. door
den Kommissaris der Koningm werden ontvangen. Ten 6! uur reden de
Vorstinnen naar het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, waar Haar
dOOI de Provinciale Staten een diner werd aangeboden Ten ruim 10 uur
keerden de hooge gasten naar Soestdijk terug door de schitterend ver
lichte Maliebaan. Ook het Hoogelandsche Park was fraai geïllumineerd.

103. Voorgenomen bezoek van H. M. de Koningin aan
's-Rijks Munt. Vz. Links gewend hoofd van H. M.
met diadeem naar het modellé van H. BAARS, door
MENG ER (J. P. M. '), Kz. de zon, daaronder:
KONINGIN - WILHELMINA - BEZOEKT 's RIJKSMUNT 
1900 - *. Brons, 30 m.M,; Verz. Z.

104. 15, 16 Juli. Internationaal festival van harmonie- en
fanfaregezelschappen ter herinnering aan het Izt-jarig
bestaan der Nieuwe Koninklijke Harmonie "Vlijt en
Volharding". te Roosendaal, opgericht 12 Augustus
1886. Vz. Spinneweb met spin, waarop boven links
een bijenkorf, onder in het midden het gemeente
wapen rust, alles in krans van lauwer- en eiketakken,
omschnft (naam en oprichtingsdatum) , Kz. op- en
omschrift; door "Amst. Grav. Inricht." (lees:
BEGEER). Brons, 50 m.M.

105. r6 Juli-Oktober. Geschiedkundige tentoonstelling van
het Nederlandsche Zeewezen te 's-Gravenbage. Vz.
NEPTUNUS, rechtsgewend staande op zijn schelp
wagen, de rechterhand omklemt den drietand,
waarop hij steunt, de linker houdt de teugels van zijn
(onzichtbaar) span, mantel en baard wapperen in den
wind; op den achtergrond de kust en twee I7e
eeuwsche schepen, omschrift: NEDERLAND'S GESCHIE
DENIS TER ZEE HERDACHT, Kz. de AEMILIAT het schip
van M. Hz. TROMP in den zeeslag bij Duins, 1639,



omschrift: 's GRA\}ENHAGE· 1900; modellé van J. C.
WIENECKE; door BEGEER. Zilver en brons, 50 m.M.
VeIZ. Z. Médailles et plaquettes modemes n". 225.

H. M. de Koningin opende, na verwelkomd te zijn door den voorzitter
der tentoonstelllngskomrnissie, den bankier D. F. SCHEURLEER te
's-Gravenhage, en de rede van Prof. Dr. P. J. BLO\<: te Leiden (overzicht
van ons zeewezen) te hebben aangeboord, de tentoonstelling, die gehouden
werd in de gothische zaal van het voormalig paleis van Z.M. Koning
\VILLEN: II en aangrenzende zalen, waar tal van hoogstmerkwaardige
zaken ons zeewezen tot 1795 betreffende bijeen waren gebracht door
231 inzenders. H. M. schonk 50 zilveren ex. van den penning voor de
meest verdienstelijke inzendingen. o.a. ontvingen een ex. de prinses
MARIE VOl' WIED, de erfgroothertog van Saksen, prins BERNARD

HEINRICH VAN SAKSEN en de koningin van Engeland. De bronzen
afslagen werden tegen betaling van 13.- voor het publiek verkrijgbaar
gesteld.

106. 29 Juli. Festival der fanfare "Phileutonia" te Hel
mond. Vz. In geslagen door eike- en lauwertakken
omgeven schild gegraveerd het wapen van Helmond,
Kz. naam en datum gegraveerd in geslagen krans.
Verguld zilver, met oog en ring, 40 m.M. Verz.
SNûECK.

107. '5 Augustus. 25-Jarig verblijf in den Congo van
ANTÛN GRESHûFF te Brazzaville. Vz. Afrikaansch
landschap met inboorling op de olifantenjacht, om
geven door lauwertakken, Kz. op- en omschrift;
döor J. F. H. BoucHETTE. Zilver, 29 m.M., met oog be
vestigd aan een zilveren lint, waarop: • N • A· H· V. *
Verz. Z.

Den I5den Augustus 1875 aanvaardde GRESHOF, destijds ambtenaar
bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te 's-Gravea
hage, de taak om aan den Congo, in het hart van Afrika, mede de ruïne
PINCOFFS te helpen herstellen. Door ijver. talent en onvermoeide inspan
ning is bij daarin geslaagd, getuige de bloei, waarin zich thans de bezit
tingen der Nieuwe Afdkaansche Handels-Vennootschap van Banana
tot aan de bronnen van den Congo weder mogen verheugen, De penning
werd door GRES,HOFF, destijds chef van de afd. Boven-Congo, bij gelegen
heid der vierdaagsche feesten te Brazzaville geschonken aan de ± 80
onder hem staande europeesche beambten. Kort daarop legde hij, door
gezondheidsredenen genoopt, zijn betrekking neder en overleed te
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Scheveningen 19 Staart I90S. GRE5HOFF was konsul der Xederlanden in
den Onafh Congostaat. ridder LU de Oranje Xassau-orde en van het
Legtoen van Eer.

108-110.15, 16 Augustus. Nationaal concours van dilet
tanten harmonie- en fanfaregezelschappen vanwege
het Zeister Harmoniemuziekgezelschap. a. Vz. Wapen
van Zeist op palmtak, naam der. vereeniging. Kz.
omschrift, vermelding van den behaalden prijs; door
BEGEER. Met oog en ring, 58 m.M. b. Vb. = ro8,
Kz. opschrift. Verguld koper, met oog en ring,
58 m.M. (Vaandel-herinneringspenning). Verb. Z.
c. Vz. = n". 66, Kz. wapen van Zeist en opschrift.
Goudbrons, met oog en ring, 22t m.M. (Herinnerings
penning voor de deelnemers). Verz. Z.

111, 112. Augustus. Prijspenningen van den Neder
landsehen Hotelhoudersbond te Amsterdam. a. Vz.
Vrouw, zittend op een koffer, in den linkerarm blad
met twee platte champagneglazen, in den rechter
hoorn van overvloed, aan hare voeten merkuriusstaf,
bijenkorf en valies, op den achtergrond stoomboot
en trein, over een viadukt rijdende, omschrift (naam
en zetel van den bond), Kz. kelk, antieke vaas en
schaal op voet, omgeven door een palmtak; door
J. A. A. GERRITSE:;..l". Brons, 40 m.M. Verz. Z.
b. Dezelfde, met oog en ring, bevestigd aan een
metalen ornement met de letters: N H B. Verz. Z.

113. 3 Oktober. Muziekfestival vanwege de 3 Oktober
vereeniging te Leiden. Gelijk ZWIERZINA n". 124°,
doch met ander omschrift op de Kz.; door VAN
KEMPEN. Brons, met oog en ring, 4S m.M. Verz. Z.

Uitgereikt als vaandelpennîng aan de 30 fanfarekorpsen, die op ver
sclnlleade plaatsen in de stad muziektntvoeringen gaven.

114. 7 Oktober-I8 November. Kegelwedstrijd uitge
schreven bij het 5-jarig bestaan der kegelklub "Entre
Nous" te Amsterdam. Vb. Opschrift op schild,
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omgeven door eiketakken en kegelemblemen, Kz.
lauwertakken; door J. A. A. GERRIT5EN. Goud,
verguld zilver, zalver en brons, 25 m.M. Verz. Z.

115. 8 Oktober. roo-jarig bestaan der firma W. VOET en
Zonen, Zilversmeden te Haarlem. Vz. Schild, waarop
een bokaal met deksel, omgeven door fraai ornement
werk.iornscbrift (datum van oprichting), Kz. gedenk
tafel met de namen der opvolgende firmanten, om
geven door de jaartallen 1800-1900, klaver- en hulst
bladeren, omschrift (firmanaam), ontworpen door
E. VOET JR., stempels van RrcHARD THURER. Zilver
en brons, 50 m.M. Verz. Z. Tijdschr1,ft rçor , blz. 84.

Geslagen 4 Zilveren en 40 broneen exemplaren.

116.' 24 Oktober. Meerderjarigheid van JACOB CAREL

, JULIUS baron BRANTSEN VAN RHEDEROORD te de
Steeg. Vz. Familiewapen, Kz. op- en omschrift;
door BEGEER. Goud, zilver en brons, met oog en
rmg, 25 m.M.

117. Ter herinnenng aan het verblijf van denzelfden bIJ
de Nederlandsche Heidemaatschappij, 1896-1900.
Vz. = n". II6. Kz. opschrift, door BEGEER. Brons,
25 m.M.

118. Oktober. Plakket met borstbeeld van CHRI5TIAAN
DE BOUTER, ~ 39, amanuensis bij 's Rijks munt te
Utrecht. Eenzijdig brons, 103 X75 m.M., door
J. C. \;VIENECKE, galvano (massief, nieuw procédé)
van P. L. LANKELMA. Verz. Z.

DI< BOUTER, geboren 6 Maart 1561, overleed te Utrecht 17 Me! 1904,
na z3 Jaar aan 's RIjksmunt werkzaam te zijn geweest, eerst als draaier,
latei als hulp der graveurs, die hem roemden, omdat hl] alles, wat hij
onderhanden nam, zeet goed afleverde Hij was laatst voorman der
medaillefabriek (K. B 30 Dec. rçor. u". 100).'

119. 1 November. 25~Jarig bestaan der Koninklijke Maat
schappij "de Schelde" te Vlissingen. Hulde van
direkteur, ingenieurs, ambtenaren en bazen aan den
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stichter ARIE Si\lIT. Vz. Zijn rechtsgewend borst
beeld en omschrift, Kz. opschrift en lauwertak; door
BEGEER. Brons, 47 m.M. Verz. Z.

In 1872, bij de opening der havenwerken te Vllssmgen door Z ~1

Koning WILLJ!M lIl, sprak Z. ;\1. den wensen uit, dat de verlaten )Iarme
werf weder m werking zou worden gebracht, waartoe A S'IIT, scheeps
bouwmeester te Slikkerveer, zich bereid verklaarde Het 17 j um 1875
tusschen hem en het Domeinbestuur gesloten edpachtskontrakt werd
goedgekeurd bij de wet van 8 September 1875. Stbl n". Ijl; inmiddels

was 8 Oktober 1875 de maatschappij "de Schelde" opgencht, goedge
keurd bij K. B d d z8 Oktober 1875, waarop I November 1875 de werk
zaamheden met 18 man werden begonnen S~IIT - sedert I Augustus
1879 burgemeester van Vhssingen - was prestdent-komrmssarrs ; de
penning werd hem in goud, zilver en brons aangeboden.

120. I4 November. "Die Haghe" aan RICHARD HOL, bIJ
het re-jarig bestaan der vereenigmg. het 6so-jarig
bestaan van 's-Gravenhage en den agosten gedenkdag
der geboorte viln den koning-stadhouder \VILLEM I I I.
Vz. In geslagen krans het gegraveerde aanziende
borstbeeld van HoL. Kz. gegraveerd Die Haghe 
aan den - gev'terden toondichter - van - H uygens'
Scheepspraet - Dutten? - Bin ick angders dan "l-k bin 
I4 November - IgOO; door VAN KEi\rIPE!\. Uniek, mat
zilver, 50 m.M.

Deze driedubbele feestdag werd m het Gebouw voor Kunsten en Weten
schappen gevierd door de vertoerang van lichtbeelden van Oud-den Haag
en van vorsten en vorstmnen rut het huts ORAl'.JE-r.;ASSAU, terwijl
"CECILIA" een ro-tal, meest oud-hollandsche liederen zong, 0 a Scheeps
praet van haar direkteur R HOL, aan wien daarop de beschreven
pennmg en het eerehdrnaatschap werd aangeboden In zrjn opentngsrede
opperde de voorzatter. kolonel F DE BAS, het denkbeeld een standbeeld
voor den Konmg-Stadhouder op te richten, hetwelk thans weldra zal

geschieden Omtrent HOL zie de noot btj Z\'vIEIUl:>l' n° S04b

121. 6 December. Aankomst van KRÜGER In Nederland.
Vz. Het nederlandsche oorlogschip de "Gelderland"

.m volle zee, de naam H". M". PAKTSERSCHIP GELDER

LA!\D, weerspiegelt in de golven, omschrift: O~DER
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CODES BESCHERMING OP DE GROOTE WATEREN, Kz.
opschrift: Aan Zijne Excellentie S. J. P. KRUGER,

Staatspresident der Z. A. Republiek, aangeboden door
J. M. VAN KEMPEN en Zonen, Kon. Ned. Fabriek van
Gouden en Zilveren Werken te Voorschoten, (soort
en verdeeling der letters mij niet bekend), omgeven
door palmtak, anker en opgaande zon, doelende op
het vertrouwen, op een eindelijken op gerechtigheid
gegronden vrede. Uniek, in zilver gedreven, 125 m.M.
Tijdschrift rçor, blz. 264.

122. Als voren. Hulde aan H. M. Koningin ~rILHELMINA

wegens het aanbieden van de "Gelderland". Vz.
H. M's linksgewend borstbeeld, naam en jaartal, Kz.
een vrouw in friesch kostuum, staande op een voet
stuk, dat den naam: GELDERLAND draagt, met de
rechterhand schild en palmtak houdende boven
president KRÜGER, dien zij met de linkerhand geleidt;
hij houdt zijn hoed in de rechter-, een rol waarop:
JUSTICE in de linke~hand. Omschrift: SOUVEN IR DE

LA COURAGEUSE PROTECTJON ACCÛRDÉE PAR LÁ REINE

DE HûLLANDE AU PRÉSlDENT nu TRANSVAAL 

S. E. PAVL KRUEGER - LOURENÇO-MARQUES MAR

SEILLE 1900; door HIP. LE Rov. Zilver met oog
en ring, 30 m.M. Verz. Z. Tijdschrift 1901, blz. 266.

Vervaardigd tengevolge eener aansporing van het brusselsche dagblad
PeW Bleu, In Nederland in den bandel gebracht door J. SCHULMAN te
Amersfoort. KRlJGER, die sedert 11 September 1900 te Lourenço Marqués
vertoefd had, vertrok van daar 19 Oktober d.a. v, en landde te Marseille
23 November.

123. 8 December. Bezoek van KRÜGER aan H. M.
Koningin \VILHELMINA te 's-Gravenhage. Vz. Links
gewend borstbeeld van KRÜGER, daaronder het
wapen der Z.-Afr. Republiek, omschrift : PAUL

ImtGER PRESIDENT D. REPUBLIeK (sic) TRANSVA.<\.L,

Kz. h;t gekroonde nederlandsche wapen, HOLLAND -
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1900, omschrift: azzocx (sic) D. PRESIDEXTEX KRUGER
_-\AX HET KONIKGLYKE HOF; door BEYEXBACIl te
Wiesbaden. Zilver, brons en aluminium, 36 m.äl.
Verz. Z. T,jdschrift IgOI, blz. 265.

124. 13 December. Pnjspenning van het hoofdbestuur
van de ver. "Volksweerbaarheid". Vz. Omschrift,
opschrift; GRQ)(DWET - ARTIKEL 180 ~ ALLE\" WEER

BAAR, Kz. krans; door VAX KEMPEX. Div. metalen,
40 m.M. Verz. Z.

Op bovengeme1den datum werd de eerste afslag m goud op de door
KRUGER in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's-Oraven
hage gehouden receptie aan dezen aangeboden. Zie Tijdschrift 190r,
blz. 270. Deze Ver. werd, onder den mdruk van den strijd in Zuid-Afrika,
opgericht door een ço-tal vertegenwoordrgers van nagenoeg alle richtingen
op godsdreustig en staatkundig gebied. Het doel is In het geheele land
een bewegmg in het leven te roepen, die leidt tot handelen, tot het ZIch
vrijwillig oefenen van alle lichamehjk geschikten In al wat noodrg 15 voor.
hen, we, als 't gevaar dreigt, niet werkeloos mogen blijven De ver., erkend
brj K. K. van 12 Februari 1900, telde in 1902 reeds 112 afdeelmgen
met ruim 14.000 leden en meer dan 100 schiet- en weerbaarherdskorpsen.

125. Îg December. Bezoek van KRUGER aan Amsterdam.
Vz. Aanziend borstbeeld met de' teekenen zijner
waardigheid van (omschrift:) s. J. P. KHÜGER, Kz.
wapen der Z.-Afr. Republiek, omschrift: EEKDRACHT

:i\rIAAKT MACHT; door \\1. MAYEH en F. \rrLHELM te
Stuttgart. Verguld en verzilverd koper, met oog en

\ring, 28 m.M. Verz. Z. Ttjdschrijt 1901, blz. 2iI.

, Op straat verkocht bij gelegenheid van dit bezoek.

126. 19December. 70ste Verjaardag van].J. VA): KEHK\YI] K
Vz. Hel wapen van Zierikzee en datum, omschrift:
HULDE DER I:-<GEZETEXE:-' VAX SCHOU\VEi\ EX DUIVE

LAND, Kz. het wapen van VAX KERKWIJK, omschrift :
AAN J. J. V.AN KERKWI] K LID DER ze IC S. G. 1863
19°0; door BEGEER. Brons, 47 m.M. Ven. Zeeuwsch
Genootschap.



73

Aangeboden in goud, zilver en brons. JACOB JOHAN VA:S KERKWIJ",
geboren te Ouddorp, 19 December I830'a studeerde van 1849-1853 te
Delft, was werkzaam bij den aanleg van den spoorweg Antwerpen
Rotterdam en werd benoemd 1855 tot aspirant-ingenieur, 1866 tot inge
nieur, r875 tot raad-adviseur bij de telegrafie. Van 1861-x867 was hij
hd van den gemeenteraad van 's-Gravenbage, van 20 Februari 1863 tot
zijn overhjden ~ 21 Mer 1901 - lid van de ae Kamer voor Zierikzee. In
1870 werd hij met goud bekroond voor de beantwoordmg eener prijsvraag
over de telegrafie m Nederland; hIJ was kommandeur m de orden van den
Ned Leeuw, van LEOPo"LD en van bet Legioen van Eer.

127. Ter eere van Mr.. J. C. REEPMAKER te Rotterdam.
Vz. Gevleugeld wiel op rail, omgeven door wolken en
bliksemstralen. omschrift: DE NOO~DBRABANTSCH

DUITSCHE SPOORV·,IEG-MAATSCHAPPIJ, Kz. palmtak,
opschrift : AAN - MR. J. C. REEPMAKER - TER 
HERINNERING - AAN ZIJNE - VRUCHTBARE LEIDING 

AI.S - BEHEERDER - DER EERSTE - HYPOTHEEK - EN 
PRE:::IDl:~KTCOMMISSARIS - 1875 19°0; door BEGKER.

Brons, 59 m.M.
128. Iso-Jarig bestaan der amersfoortsche processie naar

Kevelaer. Vz. O. L. V. van Kevelaer, omschrift :
CONSOLATRIX ORA PRO NOBIS (troosteres. bid voor ons),
Kz. wapen van Amersfoort, omschrift (naam der
broederschap en jaartallen); door BEGEER. Goud-

. brons, met oog en ring, 29 m.M. Verz. Z.
129. so-Jarig bestaan der Vereeniging "VONDEL" te Zaan

dam. Vz. Linksgewend borstbeeld van VONDEL met
kapje, omschrift (naam der ver. en jaartallen),
Kz. schild, omgeven door eike- en palmtakken :
door J. A. A. GERRITSEN. Brons, 50 m.M. Verz. Z.

130. Schietwedstrijd te Hoorn, rozenprijs. Vz. = n''. 37,
Kz. vrouw, die een knaapje schieten leert, daaronder:
HOORN ~ 19°0; door BEGEER. Zilver en brons,
38 m.M. Verz. Z. Médaittes et plaquettes snodernes
n". 270.

131. Deelneming van Nederland aan de wereldtentoon
stelling te Parijs. Vz. Een van -een rots afdalende,
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gevleugelde genius met phrygische muts, een palmtak
in de linkerhand, reikt met de rechter een lauwer
krans aan een gekroonde vrouw, staande met een
omlauwerd, opgestoken zwaard, aan hare voeten ligt
een slechts met ee9 schootsvel bekleede man, met een
voorhamer in de hand; op den achtergrond gezicht
op de Seine ; op de afsnede : - LABQRE - ET - VIRTUTE 

(aan arbeid en deugd), Kz. palmtak, lauwerkrans en
wapen van Nederland, opschrift: PARIS • 1900 

PARTICIPATION - DES - PAYS-BAS - À - L'EXPOSITIO:\f 

UNIVERSELLE~ SOUVENIR; door H. KAUTSCH.

Rechthoekige plakket, verzilverd koper, 88 bij 54 m.M.
Verz. Z.

132. Festival, ro-jarig bestaan der muziekver. "Prima
Volta" te Haastrecht. Vz. en Kz. opschriften; door
BEGEER. Brons 28 m.M.

133. SWAMMERDAM-penning, uitgeloofd door het Genoot
schap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en
Heelkunde te Amsterdam. Vz. = ZWIERZI),IA n''. 534,
(DIRKS n". 571), Kz. lauwerkrans, omschrift:
* NUMMUS IN wIEMORlAM ]OANNIS SWAMMERDAM,

(penning ter herinnering aan JAN SWAMilwIERDAM),

Brons, 56 m.M. Verz. Z.

Het genootschap stelde in 1880,ter gelegenheid van den eoesten gedenk
dag van het overlijden van SWA~D!ERDAM, dezen penning in, ten einde
om de 10 jaar te worden uitgereikt aan dengene, die zich in dat tijdvak
het meest verdienstelijk heeft gemaakt op het door SWAMMERDA)! be
oefende deel der geneeskunde. De in 188r aan dr. eARL THEonOR VON
SIEBOLll te München uitgereikte penning werd geslagen op de in
1880 gesneden stempels, ZWIERZIlIiA n". 534, die echter braken, toen in
1900 een zelfde penning moest geslagen worden voor Prof. GEGENDAUER.

JAN SWA)U1ERDAM werd geboren te Amsterdam IZ Februari 1637,
studeerde te Leiden in de geneeskunde en onderscheidde aich door zijn
ijver en bekwaamheid in het vervaardigen van geneeskundige preparaten.
Na een studiereis naar Parijs (1664) te Leiden teruggekeerd, verwierf
hij aldaar in r667 den dokterstitel, doch oefende de praktijk slechts
weinig uit, bij voorkeur met mikroscoop en ontleedmes onderzoekingen
instellende op geneeskundig gebied. Hij overleed te Amsterdam 17
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Februari 1680. Zijne belangrijke aanteekeningen werden eerst in 1737 door
BOERHAVE onder den titel: "Bijbel der Natuur" uitgegeven.

Het genootschap bracht in 1880 op zijn graf in de Walenkerk en in
den gevel van zijn woonhuis een gedenksteen aan.

134. Prijspenning D. A. THIEME-fonds. Vz. Aanziend
borstbeeld, ter zijde naam van het fonds, Kz. druk
pers, opengeslagen boek, waarop een uil zit, merkurius
staf, lauwerkrans en palmtak, opschrift: VEREEN 1

GING - TER BEVORDERING - VAN DE BELANGEN - DES 

BOEKHANDELS; door J. A. A. GERRITSEN. Brons,
59 m.M: Verz. Z.

DIRK ANTONIE THIEME werd geboren te Nijmegen 8 Januari 1830 en
vestigde in 1852 te Arnhem een weldra bloeiende uitgeverszaak. Van
1811-1875 was hij raadslid te Arnhem, in laatstgemeld jaar trad hij op
als uitgever en direkteur van het haagsche dagblad Het Vaderlafld. Hij
overleed te 's-Oravenhage 12 Juni 1879.

De genoemde ver., opgericht I Áugustus 1817, is gevestigd te Amster
dam en stelt zich ten doel de bevordering van de belangen van den
nederl, boekhandel in het algemeen, volgens de beginselen van recht,
goede trouwen welbegrepen handelsvrijheid. Aan de ver. zijn verbonden
het ondersteuningsfonds, het FREDERIK MULLER-fonds en het in 1879
opgerichte THrEME·fonds.. Dit laatste werd bijeengebracht door
THIEME'S vrienden als blijvende hulde aan zijn arbeid ten bate van de
algemeene belangen van den nederJ. boekhandel, als uitgever van oor
spronkelijke werken en als bevorderaar der nationale nijverheid.

Het reglement bepaalt omtrent den penning:
"ART. 3. Uit de rente van dit fonds worden de volgendepremiën uit

gereikt:
1° Om de drie jaar beurtelings:

a. aan den schrijver of schrijfster van een Nederlandsch boek of een
reeks van NederL geschriften, uitmuntend op het gebied van fraaie
letteren, kunst of onderwijs;
b. aan den Nederlandsehen uitgever van het fraaist uitgevoerd boek,
of de meest grootsche onderneming hier te lande. '

zo. Om de vijf jaar voor een of meer der meest uitnemende werk
stukken op het gebied der fabrieks-, handwerks- of kunstnijverheid,
ingezonden op ren uitgeschreven prijsvraag.

3°. Jaarlijks aan den leerling of de leerlinge van een der Nederlandsche
Ambachts- of Industriescholen, die een uitmuntend voortbrengsel op.
het gebied van kunstnijverheid heeft vervaardigd.

Het bestuur heeft de vrijheid geldelijken steun te verteenen aan een
of andere uitgave, die der kunstnijverheid tot nut kan strekken en dte
zonder dien steun onmogelijk zou zijn.



<\RT 4 De bekromng bedoeld III art 3 sub ra en b, E\'esc:hledt van
boeken, verschenen binnen zes jaren, voorafgaande aan het jaar der
belaonmg

Elke wt te keeren premie sub ra en b bestaat III een gouden medaille
ter mnerhjke waarde van /300 -, tenzq de bekroonde wenscht dit bedrag
m geld te ontvangen" (Mededeelmg van wnlen JOH W STEPHAVIK)

135, 136. Idem Nederlandach Gymnastiekverbond Gelijk
ZWIERZIKA n° 1370, zondel het omschnft op de Kz ,
door BEGEER DIverse metalen, 60 en 53 m M

137. Idem Nederlandsche Ternerklub Gehjk n° 72,
Kz brons, door BEGEER DIverse metalen, jO m :.'vI

138. Idem Ver tot Bevordenng van BIjenteelt m Neder
land Vz Stellmg met bijenkorven, kasten en korven
van verschillend model, Kz omschnft (naam der
ver) , door BEGEER Brons, 35 m!VI Verz Z

Volgens mededeehng van Jhr M A SNOECK, de eerste maal urtgereakt
bIJ gelegenheid der mtematronale tentoonstelling van bijenteelt te 'a-Her
tcgeabosch, g-II September 1902 (De stempels ZIJD m 1900 gemaakt)

139. Idem Manne-]achtklub, opgencht IQ Aug r899
Vz Klubvlag, driehoekig, Wit met roode rurt, om
schnft, Kz krans, door BEGEER Brons, ja m NI

140. Idem Htnshoudehjke wedstrijden van de Kon
Officieren Schermbond Vz = n° 85, Kz krans, op
en omschrtft , door BEGEER Brons, 47 m NI

141. Idem Nederlandsche Hoendelklub Vz Haan en
heu (Yokobama's). omschnft (naam eu doel der klub),
Kz. haan en hen (Padua's) , door J A A GERRITSEN
Brons, 40 m M Verz Z

142. Alsvoren Vz Kop van een kraaikophaan. zelfde
omschnft, Kz haan en hen (drentschc boeren
hoenders) , door dezelfde Brons 40 m i.\l Verz. Z

143. Draagpeunmg R K Wei kltedenver St ]OSLPH te
Culemborg Vz De H JOZEr met lelietak lil de hand,
omsclu ift *' * * GOD ZE(,E~E DEl-f ARBEID, Kz op- en
omschrift (naam der vel) , door J F H BOUCllETTE

Kompositie. met oog en nng, 29 m M Verz Z.
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144. Idem. IJsselstein. Gelijk ZvnERzIKA n". 1323 met
veranderden plaatsnaam; door BEGEER. Brons,
25 m.M.

145. Penningplaat met het fraai gemodelleerd aanziend
borstbeeld van "Königin LUISE" ; modellé van W.
ACHTENHAGEN ; door BEGEER. Brons, 56 m.M.

. LVISE AUGUSTA WILHELMI=''' AaIALlA vox ~lEc"LEl'\BURG·STRELITZ,

gemalm van FRIEDRICIl WIUIELM lIJ, koning van Pruisen, moeeter van
keizer WILHEUl I, 1776--18ro.

1901.

146. I Januari. Aanbreken van de eoste eeuw. Vz. De tijd,
voorgesteld als een gesluierde vrouw, met de rechter
hand een fakkel (de rçde eeuw) uitdoovende, een pas
ontstoken fakkel (de zoste) in de linker houdend.
Opschrift: TER - EEUW - VER - ';VISSELING, Kz. sfinx,
als symbool der onzekere toekomst, tusschen het
jaartal rç or : door OTTO OERTEL. Zilver, 39 m.M.
Verz. Z.

147. Als voren. Op de kz. de jaartallen rgoo IgOr.
Verz. Z.

Deze beide stukken werden voor 111 6.50 P s. in den handel gebracht,
in elf talen de eeuwsverwissehng verkondend

148. 8Januari. 50-Jarig bestaan der IJ sklub'te Leeuwarden.
Vz. Het gemeentewapen, rustend op. een schaats,
naam der klub, Kz. data in krans; door M. J. NOLET
te Leeuwarder. Zilver en brons, met oog en ring,
35 m.M.

149. 22 j anuai i. Gesp als bij ZWIERZINA n''. 127, met het
opschrift: ATJEH 1896-1900.

Met het t. a. p- beschreven eereteeken toegekend aan allen, die van
29 Maart 1896 tot het einde van het jaar J900 deel hebben w.tgemaakt
of uitmaken van de bezetting van Atjeb en onderhoorigbeden of die



gedurende dat tijdvak hebben gediend op schepen, bchoorende tot de
scheepsmacht in de wateren van Atjeh of tot de Atjebdlvisie, dan wel
op de in die wateren gestationeerde schepen der gouvememenrsmarlne,
biî K B. d.d. 22 Januari 190J Uit deze data vloeit voort, dat het tijd
perk tot aan den afval van TOI:KOE OE'liAR (1896) als een afgesloten
tijdvak wordt beschouwd, daar vroegere gespen steeds als eerste jaartal
1873 droegen.

150. 2 Februari. Hulde van de Nederlandsche Centrale
Kommissie voor de \Vereldtentoonstelling te Parijs
1900 aan haar voorzitter mr. L. F. M. H. baron
MICHIELS VAN VERDUIJXEN. Vz. Zijn borstbeeld,
Kz. gezicht op de tentoonstelling vanaf de Esplanade
des Invalides, opschrift; door BEGEER. Brons,
65 m.M. M édailtes et plaqueUes modemes n". 265.

Huwelijk van H. M. Koningin WILHELMINA.

151. (52)* 4 Februari. Huldebetooging van Neerlands
Harmonie- en Fanfaregezelschappen te 'a-Graven
hage. Vz: Rechtsgewende hoofden van het hooge
bruidspaar, Kz. opschrift in lauwerkrans, omschrift ;
door M. J. H. KESSELS te Tilburg. Koper verguld met
oog en ring, SS m.M. Verz. Z.

151. (SI). 7 Februari. Huwelijksvoltrekking. Officieele
herinneringspenning. Vz. Linksgewende hoofden naar
FIER PANDER, (verg. n''. 182), Kz. de letters W en H
in monogram, omgeven door oranjetakken, waardoor
zich een lint slingert met den datum; door BEGEER.
Zilver en brons, met oog en ring, 32 m.M., aan 28 m.M.
breed lint, in het midden oranje, aan de zijden in de
mecklenburgsche kleuren: blauw, geel, rood. Verz. Z.

In Mei 1901 namens H. 711. en Z. K H. uugererke m zilver aan de
leden del hofhouding, de autoriteiten en ambtenaren, die bij de vol-

*) De cijfers tusschen haakjes verwijzen naar mijne bijdrage over de huwe •
Jijkspenningen in: Oranic-Nassau-Mecklenb~g-SchwerinGedenkboek, uitgegeven
!Jij gelegmheid van het huwelijk van Konin.gin Wilhelmi1Ul met Hmog Hendrik
van 11'fetklenburg-S,kwerin.. Amsterdam VAN HOLKE~tA & WARENDORP, 1901,

blz. 451 e. V.

haakjes
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trekking van het burgerlijk huwelijk officieel bijstand hebben verleend
en de hoofd- en verdere officieren van land- en zeemacht, die toegevoegd
waren aan de vorstelijke gasten j in brons aan de hofofficianten.

153. Idem, verkleind model. Zilver en brons, met oog en
ring, 16 m.M. Verz. Z.

154. (I). VZ. Rechtsgewende hoofden, Kz. het hooge
bruidspaar geknield, boven hen duif in stralend licht,
symbool van het sakrament des huwelijks, voor hen
de nederlandsche maagd, met den leeuw aan hare
voeten, palmtak in de linkerhand, de rechter zegenend
uitstrekkend over de hoofden van het vorstelijk paar,
in de afsnede datum; door BEGEER. Zilver en brons,
29 m.M. Verz. Z.

155. (2). Dezelfde in goudbrons met oog en ring, geslagen
op een muntpers, als schoolkinderenpenning. Ven. Z.

156. Zelfde Vz., Kz. de letters W en H in monogram, daar
onder de datum, alles....in lauwertakken, door BEGEER.
Goudbrons, met oog en ring, 29 m.M. Verz. Z.

Heeft uitsluitend gediend voor de schoolkinderen te Utrecht.

157. (3). Aanziende borstbeelden, boven omgeven door
een rechthoek met versierde hoeken; daarboven:
Ter herinnering aan - het huwelijk - 1901, daar
onder de namen van het hooge bruidspaar, alles in
krans, Kz. de wapens van Nederland en Mecklen
burg-Schwerin onder een koningskroon, lint met de
wapenspreuk: JE MAINTIENDRAl ; door BEYENBACH

te Wiesbaden. Goud, zilver, koper verguld, koper
verzilverd, imitatie oud zilver en gebronsd, 45 m.M.
Verz. Z.

158. (4, 5). Dezelfde met kleine verschillen. Zelfde
metalen, met en zonder oog en ring, 39 m.M. Verz. Z.

159. (6,7). Dezelfde weder iets verschillend. Zelfde metalen
en aluminium, met en zonder oog en ring, 33 m.M.
Verz. Z.
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160. Vz. Linksgewende borstbeelden in verdiept rond veld,
daaronder hét Ie vers van de bekende rei uit VOXDEL'S
Çijsm:echt van Aenutel (WAER WERD OPRECHTF:R

TROIJ\:V enz.}, Kz. de muze der 'geschiedenis beitelt:i'n

een' gedenksteen met het opschrift: GESCHIEDExrs

VA:\' XEDERL-\XD XX EEU(W) als Ie feit H. ;)I.'s

huwelijk; door J. F. H. BOUCHETTE. Rood koperen
plakket (galvanoplastiek), 135 bij 93 ·m..M. Verz. Z.
Tijdschrift 1902, blz. 65.

161. (8).Vz. Linksgewende borstbeelden, 'omschrift (namen)
Kz. de nederlandsche maagd met den leeuw aan hare
voeten, hecht slingers van oranjeloof om de wapens
van het hooge bruidspaar, waaronder: -GEHUWD

"7 FEBR. 19°1; achtergrond landschap met knot
wilgen, molen .en kerkje; door J. A. A. GERRIT5EN,

modellé van L. F. EnEMA VAN DER TUUK. Zilver en
brons, 60 m.M. Verz. Z:

162. (9). Alsvoor. Goud, zilver en brons. 42}m.iVI. Verz. Z.
163. (10, r r}. Alsvoor. Zilver en brons. Verz. Z.; met oog

en ring in goud, verguld zilver, zilver en brons.
Verz. Z. en in koper verzilverd als schoolkinderen
penning. Verz. Z. Alle 25 rn.M.

164. (I2). Zelfde Vz. als n". r63 zonder omschrift.
Kz. glad. Goud, verguld zilver en zilver, met aan
gesoldeerden speld, 25 m.M. Verz. Z.

165. {I3}. Alsvoor. Zilver en enkele proeven in brons,
met oog en ring, 17-i m.M. Verz. Z

166. (14). Rechtsgewende borstbeelden in verheven,
rechthoekig, van boven -boogvormig veld, daaronder
namen en jaartal; door de Ned. Fabriek van Brons
werken, voorheen BECHT & DYSERINCK te Amsterdam;
modellé van prof. BART VAN HaVE. Bronzen recht
hoekige plakket, 380 X 275 rn.M.; eenzijdig. (Foto
in verz. Z).

(Wo1dl vt1volgd).
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