


Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 door de voorstelling uit te steken op de beide zijdenvan de plaat met behulp van een burijn of graveerstift.Geen twee penningen met hetzelfde onderwerp zijn danook gelijk. De derde manier ? van penningen vervaardigen is hetslaan met stempels. Het metalen plaatje wordt in eenschroefpers bevestigd, zodat het niet kan verschuiven.Daarna wordt de voorstelling er met stempels ingesla-gen. Een penning onderscheidt men naar voorstelling, nietnaar techniek. Men kan ze verdelen in historie- en por-tretpenningen, familiepenningen, sier-, leg- en gedenk-penningen en prijspenningen. Soms loopt dit onderscheidin elkaar over. De collectie van de Van de Poll-Stich-ting heeft van de meeste soorten wel enkele exemplaren.Om ze allemaal te beschrijven en af te beelden zou watte ver voeren en daarom hebben wij een keus gemaakt. Inde eerste plaats kozen wij de penningen die

betrekkinghebben op Zeist of de directe omgeving. Daarnaast zijnnog enkele willekeurige exemplaren gekozen om enigeindruk van ons bezit te geven. Historiepenningen Historiepenningen hebben betrekking op bijzonderegebeurtenissen. Vaak zijn dat gebeurtenissen waarbijhet koningshuis betrokken was. In onze verzameling be-vinden zich een aantal van deze penningen. De oudste dateert uit 1849 en is geslagen ter gele-genheid van de inhuldiging van Willem III. De penningis van koper en heeft een doorsnee van 22 mm. Het ont-werp is van G.P. Schouberg 2) (afb. la/b). De voorzijdetoont een opengeslagen boek met de tekst &quot;Grondwet Art.50, 51, 52&quot;. Daarboven een kroon en achter het boekstaan twee gekruiste zwaarden. Het geheel is omgevendoor guirlandes. De keerzijde geeft de tekst: &quot;Ingehuldigd Willem IIIKoning der Nederlanden XII Mei MDCCCXLIX&quot;. In het mid-den zien wij een open lauwerkrans met daarboven een 62   
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Gedenkpenningen Bij gedenkpenningen onderscheiden wij prijs-, leg- engedenkpenningen. De prijspenning werd uitgereikt naaraanleiding van een bijzondere tentoonstelling of gele-genheid, zoals een jubileum. De legpenning werd meestalaangeboden - al dan niet in de verkoop - ten bate vaneen goed doel. De gedenkpenning is als benaming in ge-bruik voor al die penningen, die niet onder bovenstaan-de noemer vallen, maar kan ook alle overige soortenomvatten. In onze verzameling zijn van deze derde soort ver-schillende aanwezig. Van de Zeister Harmonie zijn er twee, die de moeitewaard zijn. Zij komen uit het Van de Poll-legaat. Deeerste is een rood bronzen schijf met een doorsnee van59 mm. De voorzijde vertoont het wapen van Zeist, ver-sierd met een palmtak. Als randschrift leest men Zeis-ter Harmonie Muziek Gezelschap. De keerzijde heeft eenopschrift dat als volgt

luidt: Aan Jhr. Mr. F. van dePoll van de werkende leden ter herinnering aan 15 & 16Augustus 1900. Jhr. Van de Poll was de mede-oprichter van de ZeisterHarmonie en er jarenlang ere-voorzitter van. De tweede penning is ook van de Harmonie afkomstig.Wij zien dat men van hetzelfde ontwerp gebruik heeftgemaakt. Op de voorzijde staat nog steeds het zeisterwapen, alleen het randschrift is aangepast; men is nuKoninklijk geworden. Achterop is de tekst ook aange-past. Deze keer werd de penning ter gelegenheid van eenconcours uitgegeven, getuige de volgende tekst: Herin-nering aan het Nationaal Concours van Dilettanten, Har-monie en Fanfare Gezelschappen Zeist 14 & 15 Augustus1907. Men heeft nu de penning ook verguld en voorzienvan een fors oog, zodat het aan de kroon van een vaan-del bevestigd kan worden. Mocht men een dergelijkekroon eens van nabij willen zien, de Van de Poll-Stich-ting kreeg van de Zangvereniging Laus Deo een

vaandelmet toebehoren, waaronder een kroon met penningen (afb.7a/b; 8a/b). 73





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 In Utrecht werd twintig jaar eerder een poppenten-toonstelling gehouden, waarvan wij meerdere penningenbezitten. Om baten voor een kinderziekenhuis in diestad bijeen te brengen werd deze poppententoonstellinggeorganiseerd. De firma Begeer bood toen aan om koste-loos penningen te vervaardigen, die voor het ziekenhuiskonden worden verkocht. 4) Gezien de hoeveelheid in onsbezit (4 stuks) moet de aktie een succes zijn geweest.De penning is verzilverd en heeft een doorsnee van 50mm. Op de voorzijde zien wij drie figuren, die een car-touche met tekst vasthouden. Het zijn de Gelaarsde Kat,een pop en een chinees figuurtje. De tekst luidt: Pop-pententoonstelling April 1889. De keerzijde toont eenziek kind te bed (afb. lOa/b). 10b 10a 75



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Een zeer fraaie penning werd in 1932 door de Utrecht-se Kamer van Koophandel aangeboden aan de Zeister Han-delsvereniging. De voorzijde geeft een symbolischevoorstelling weer. Een naakte man zit van de toeschou-wer afgewend. Ongetwijfeld gaat het hier om de god vande handel Mercurius, wat aan de gevleugelde staf methelm af te leiden is, welke zich rechts naast de manbevindt. Verder zien we de scheepvaart, zowel oud, inde vorm van het VOC-schip &quot;de Halve Maan&quot;, als in devorm van de moderne stoomboot. Daarachter rijzen fa-brieksschoorstenen op en uiteraard, de Domtoren. Het randschrift luidt: Kamer van Koophandel en Fa-brieken v.h. Gebied Utrecht. De gehele voorzijde is ineen fraaie Art Deco stijl (ook wel dertiger-jaren-stijlgenoemd) uitgevoerd. Helaas is het ontwerp niet gesig-neerd, slechts het merk van de Begeer-firma is op dekeerzijde te zien.

Op die keerzijde lezen we de redenvoor de uitreiking: Aan de Zeister Handelsvereenigingter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan 1907 29 Octo-ber 1932 (afb. lla/b). De penning is gemaakt van eentinlegering en meet 60 mm. in doorsnee. 11a 76



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Nu we toch in Utrecht zijn is het wel aardig om af tesluiten met de herdenkingspenning van de Staatsspoorwe-gen. Bij het 50-jarig bestaan werd een forse penninguitgegeven, naar een ontwerp van J.C. Wienecke, stem-pelsnijder van de Utrechtse Munt 5). De voorzijde laateen lokomotief binnen de stationsoverkapping zien. Alsrandschrift leest men: Maatschappij tot exploitatie vanStaatsspoorwegen. De keerzijde heeft als tekst: Ter herinnering aan het50-jarig bestaan. Daarboven de jaartallen 1863 en 1913.Boven de tekst en tussen de jaartallen is een Mercu-riusstaf met wagenveer geplaatst. Het grootste deel vande keerzijde wordt ingenomen door een gezicht op hetstationsemplacement in Utrecht. Het geheel is omgevendoor een krans van eike- en dennetakken. De bronzenpenning heeft een doorsnee van 65 mm. (afb. 12a/b/c). Saskia Bottinga 1b 77
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 NOTEN 1. Mr. J.W. Frederiks, Penningen, Heemschutserie 52,Amsterdam 1947, p. 7 2. Idem, hoofdstuk Historiepenningen 3. Voor de penningen van de firma Begeer raadplege men: a. W.K.F. Zierzina, Lijst van penningen vervaardigdin de ateliers der Koninklijke Begeer 1880-1919,Amsterdam 1919; b. W.K.F. Zierzina, Penningen, geslagen of gegotenin de jaren 1880-1935, Koninklijke NederlandseEdelmetaalbedrijven, Kempen, Begeer & Vos, Am-sterdam 1935 4. Zwierzlna, o.c. 3 adl. p. 73 (1889) 5. Zwierzlna, o.c. 3 adl. p. 1070 (1913) Fotowerk S. Bottinga, Bosch en Duin 79


