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Programma van Teylers Tweede Genootschap 
te Haarlem voor het jaar 1946 

Directeuren van Teylers Stichting en de Leden van 
Teylers Tweede Genootschap deelen mede, dat zij hebben 
besloten voor het jaar 1946 de volgende prijsvraag uit te 
schrijven: 

Èr wordt verlangd: Eene nauwkeurige en zoo volledig 
mogelijke beschrijving der munten van de provincie West-
Friesland geslagen in de munthuizen te Hoorn, Enkhuizen 
en Medemblik sedert 1586 tot 1803. 

Vermeld moeten worden de openbare en 'bizondere ver
zamelingen waarin de stukken voorkomen, of — voor 
zoover het bekend is dat de munten geslagen 'zijn, doch 
nog niet in originali zijn aangetroffen — waar er van de 
munten melding gemaakt wordt (fo.v. in verbalen van 
muntbusopening, afbeeldingen in muntbeeldenaar,, ver
melding in veilingcatalogi e tc) . 

Dit werk moet geschreven zijn in den trant van de door 
W. J. de Voogt uitgegeven „Geschiedenis van het munt
wezen der Vereenigde Nederlanden van 1576—1813. 
Deel I. Gelderland. Amst. 1874". De omschrijving der 
munten moet, evenals in het genoemde werk van De 
Voogt, dat zich geheel aansluit bij dat van Van der Chijs, 
worden voorafgegaan door eene historische beschrijving 
der verschillende munten, met mededeeling van gehalte, 
gewicht enz. Ook moeten worden gegeven bizonderheden 
omtrent de muntmeesters, stempelsnijders en andere 
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functionarissen aan de munthuizen van West-Friesland 
werkzaam. 

Ook van de door -de Staten van Holland en West-Fries
land geoctroieerde muntinrichting van Dirk Bosch, te 
Enkhuizen van 1673—1678 werkzaam, zal de geschiedenis 
met beschrijving der munten moeten worden 'gegeven. 

De antwoorden moeten worden ingezonden vóór of op 
den len Januari 1948, opdat zij vóór den lsten April 1948 
kunnen beoordeeld worden. 

De prijs voor het best en voldoend antwoord 'bestaat, 
indien de omstandigheden dat zullen gedogen, in een 
gouden eerepenning, of, ter keuze van den bekroonde, m 
eene som gelds, ten bedrage van ƒ 400,—. 

De antwoorden moeten in het Nederlandsen, Fransch, 
Engelsen of Hoogduitsch, met eene Latijnsche letter, 
vooral goed leesbaar geschreven zijn door eene andere 
hand dan die van den inzender, of met de schrijfmachine. 
Ook moeten de stukken vóór den bepaalden tijd in hun 
geheel worden ingezonden; antwoorden, waaraan bij de 
inlevering eenig gedeelte ontbreekt, zullen tot het dingen 
naar den gemelden eereprijs niet worden toegelaten. 

De schrijver van- een bekroond antiwoord is gehouden 
het auteursrecht op zijn werk aanstonds aan de Stichting 
over te dragen, opdat deze het recht verkrijge het ant
woord als Verhandeling van het Genootschap, desverkie-
zende ook vertaald, in druk uit te geven. Indien de Stich
ting niet binnen drie maanden na de overdracht van het 
auteursrecht den 'bekroonden auteur heeft bericht, dat zij 
tot onverwijlde uitgave van zijn werk heeft besloten, 
wordt de overdracht van het auteursrecht ongedaan 
gemaakt en herkrijgt de schrijver daarover de volle 
beschikking. 
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De handschriften van ingezonden antwoorden worden 
eigendom der Stichting. Van deze antwoorden kunnen aan 
de schrijvers geen afschriften worden verstrekt, tenzij op 
hun kosten. 

De antwoorden moeten, zonder naam en alleen met eêne 
spreuk onderteekend, vergezeld van een verzegeld briefje, 
dezelfde spreuk ten opschrift voerende en van binnen des 
schrijvers naam en woonplaats behelz-ende, gezonden wor
den aan het Fundatiehuis van wijlen den heer P. Teyler 
van der Hulst te Haarlem. 
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