
OUD RHENEN - twintigste jaargang -januari 2001 - no. l - bh. 35

Herdenkingspenning Beelaerts 1412-1912
Gevonden op de Laar se Berg te Rhenen

dr. A.J. de Jong

Afgelopen zomer 2000 werd op de westhelling van de Laarse Berg te Rhenen bij
het rooien van een boom een zilveren herdenkingspenning gevonden. De penning
moet dicht aan het oppervlak hebben gelegen omdat deze beschadigingen
vertoont, vermoedelijk veroorzaakt door ploegen of eggen.
Op de voorkant is een vrouwe (Fortuna) gekleed in een lang gewaad afgebeeld;
haar rechterhand rust op een schild met wapen vier klimmende leeuwen (Oirschot)
en haar linkerhand rust op een schild met wapen 3 mispelbloemen (Beelaerts).

Het randschrift luidt: SEMPITERNO.CONIUNXIT.MAIORUM.MUNIF1CENTIA.
Vrij vertaald: Door de eeuwen heen sterk verbonden van geslacht tot geslacht door
standvastigheid.
Op de keerzijde staat het volgende opschrift, letterlijk vertaald:
A.D. MCCCXII
HENRICUS BEELAERT
IN OIRSCHOT CONSEDIT

CUIUS DOMUS
LIBERORUM EX TESTAMENTO
HOSPITIUM FACTA

ADHUC EXSTAT
A.D. MCMXII

A.D. 1412
(heeft) HENRICUS BEELAERTS (zich)
TE OIRSCHOT GEVESTIGD. NOG
STEEDS
VALT OP TE MAKEN
UIT DE TESTAMENTEN
DAT DIENS HUIS VAN GESLACHT
TOT GESLACHT
UITBLINKT ALS GASTVRIJE PLEK
A.D. 1912
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De vertaling is verzorgd door het echtpaar Timmerman te Veenendaal, dat
klassieke talen heeft gestudeerd en waarvan Mevr. Timmerman les geeft o.a. in
Latijn aan het C.L.V te Veenendaal.

Het geslacht Beelaerts. later Beelaerts van Blokland en Beelaerts van
Emmickhoven begint te Oirschot in 1412 door het huwelijk van HENRIC
BEELAERTS, geb. Moergestel, overl. ca. 1470, schepen van Oirschot, met
HELWIG VOS, overl. vóór 1449, d.v. RUTGER VOS en N. DIE WALSCHE.
Bovengenoemde penning is dus in 1912 waarschijnlijk vervaardigd in opdracht
van een lid van de familie Beelaerts (van Blokland of Emmickhoven) ter herden-
king van dit feit.
Leden van de familie Beelaerts van Blokland bewoonden in de 19e eeuw het huis
Remmerstein te Rhenen. Deze familie woonde in 1912 niet meer te Rhenen; wél
woonde er omstreeks die tijd een W.P. Beelaerts van Emmickhoven te Rhenen.
Zoals we hebben kunnen lezen in het septembernummer van Oud Rhenen vorig
jaar werd laatstgenoemde in 1913 lid van de Rhenense kegelclub Paul Krüger.

Er is contact geweest met leden van de familie Beelaerts van Blokland, het
museum van de Staatsmunt te Utrecht en het Rijksmuseum Koninklijk
Penningkabinet te Leiden.
Het museum van de Staatsmunt gaf aan dat er volgens de catalogus van Kempen
en Begeer in 1905 en 1910 zilveren penningen zijn geslagen ter gelegenheid van
twee huwelijken Beelaerts van Blokland x Snoeck. Te Leiden heeft men tevens een
exemplaar van het type van de te Rhenen gevonden herdenkingspenning. Geen van
genoemden kon verdere opheldering geven. Bovendien is het historisch archief van
Kempen en Begeer, waar vermoedelijk de penning vervaardigd werd, grotendeels
verloren gegaan.

Tegen de achtergrond van de relatie van de familie Beelaerts van Blokland met de
historie van Rhenen (Remmerstein) en het feit dat de penning te Rhenen gevonden
is, heeft de Stichting Vrienden van Museum het Rondeel te Rhenen de penning
inmiddels voor het musem aangekocht.
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