PI. I.
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De draagteekens van het jaar 1566.

De zwierige kleedij der heeren in de 16de eeuw, bracht
het dragen van halssnoeren en gouden ketenen, waaraan
eene medaille hing, in de mode.
Deze medailles waren somtijds vorstelijke belooningen
(Gnadenpfennige), het teeken eener orde, dikwijls enkel
versiering.
De kameren der rederijkers, de confréries der boogschutters, de gilden, die in bijna alle steden bloeiden,
hadden eigen emblemen en onderscheidingsteekens.
Al deze teekens zijn door de penningkundigen opgenomen in de groote groep „historiepenningen". Zij zijn
niet gemaakt met het doel de herinnering aan personen of
feiten te bewaren ; maar zij doen bet toch inderdaad ; en
daarom zijn ze bij do gedenkpenningen op hunne plaats.
Uit een historisch oogpunt, hebben echter de officieele gedenkpenningen en jetons, in onze schatting, den voorrang.
De indeeling der munten en medailles in scherp afgescheiden groepen is niet mogelijk. Elke soort heeft eigenschappen gemeen met de daar aan grenzende. Zij vloeien
in een, als de kleuren van den regenboog.
De draagteekens uit de 2de helft der 16de eeuw, meer
hekend onder den naam van Geuzenpenningen en Antigeuzenpermingen, waren bestemd om de staatkundige of
kerkelijke partij van den drager aan te wijzen.
Aan liet einde der 18de eeuw herhaalt zich dit feit door
de Oranjeklanten en de Keezen.
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De fraaie reeks van Geuzenpenningen in het penningkabinet te Leeuwarden, aangevuld met eenige zeldzame
exemplaren uit de verzameling van het Zeeuwsch "Genootschap, eenige uit de collectie van Mej. M. de Man te
Middelburg en uit onze eigene verzameling, lokte tot een
onderzoek dezer draagteekens uit.
Om den zin der opschriften te verklaren is het noodig,
dat wij ons met onze gedachten verplaatsen in het begin
van liet gedenkwaardig jaar 1566.

't Welck heeft verstaen van Parma de Vrouwe,
Hoe den Adel voort, wou hebben met accoort,
Dat elck zijn geloof', vrij leven souwe,
En dat om Gocls woordt, iiiemant sou zijn vermoort.
Geuse Lietboek (».]'.) Bij Broer Jansz. te Amsterdam, woonende op de N. Z. Achter-burgwal,
in de Silvere Kan.

Het Compromis of Verbond der Edelen in 1565 was
een ernstig streven naar vrijheid van geweten, eene loyale
poging om het geloofsonderzoek der inquisitie tegen te
gaanf^1). Vele Nederlaudsclie jongelieden bezochten buiten*} li. C. Bakhuizen van den Brink: Oartons voor de geschiedenis
van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog', te 's-Gravenhage, 1891, en
J. W. te Water : Historie van het Verbond en de Smeekschriften
der Nederlandsche edelen, te Middelburg 1779 dl. I: De grondslag
van liet Verbond werd gelegd in November 1565, ten huize van don
Graaf van Kuilenburg te Brussel. In 1588 heeft Alva dit huis doen
slechten omdat „de gevloekte samensweringe" aldaar gemaakt
was. Zie verder: Felix Rachfahl : Margaretha von Parma, Statthalterin der Niederlande, 1559 — 1567. Munchen en Leipzig, 1898,
blz. 159. „Margaretha, die Liga und die Geusen", on Robert Fruin's
Verspreide geschriften, dl. I, blz. S65 : Het voorspel van den tachtigjarigen oorlog.
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landsclie hoogescholen en brachten de nieuwe godsdienstige
begrippen naar het vaderland over. ( x ). Boeken en geschriften bevorderden de verbreiding daarvan. De druk
der strenge religie-edikten, door Keizer Karel V, in 1521
en later uitgevaardigd, werd scliier ondragelijk. (2).
*) Vrije Fries, dl. XIV, bk. 6 e. v. Bpo van Douwina te Huizum.
Eene bijdrage tot de iie^chiedenis der Hervorming in Friesland.
door G. H. v. Borssum Waalkes.
') Mr. G. A. de Meester : Karel V en zijne Plakkaten. Nieuwe
bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en "Wetgeving, dl. V, st. 2, blz. 241.
„Ordonnantie ende edict, angaende d'eerste beghinsele oproer ende
voortcornmynghe van der secte der Lutberianen duer eenon Marten
Luther, inhoudende de besonder erreuren ende dolijnghen van denzelven, medgaders den middel ende moeite die onse heijlige Vader
den Paus Leo X ende de Keijserlicke Majesteijt gedaen en de ghenomeii hebben, om den zelven te bekeerende ende zine voorseijde
erreuren te doen wederroupene. Ende hendelijngher, de pauselike
ende appostolijcke condempnatie van den zelven Luther ende alle
zinen wereken, do inhibitie ende verbod van zin en boucken ende
leerijnghen ende desghelijcks van zinen medepleghers ofte fauteurs." 1521.
In 1529, 1581. 1585, 1540, 1544, 1546 en 1550, werden steeds
edikten uitgevaardigd ter vervolging van ketters, verder behelzen
zij het verbod aan de boekverkoopers, om de op de lijst gebrachte
en in de plakkaten opgesomde boeken te verkoopen; en waar zij
gevonden werden moesten zij verbrand worden. Ook de onderwijzers
werden tegen die boeken gewaarschuwd.
In September 1550 verscheen het laatste plakkaat tegen de ketterij. (Zie : Dr. Ernst Marx: Studiën zur Geschiehte des niederlandischen Aufstandes. Leipzig, 1902, blz. 31.)
Door dit laatste edikt werden de vroegere buiten werking gesteld.
Elke soort van ketterij, begunstiging van ketters, koop en verkoop
van kettersche boeken, enz. werd met den dood en verlies ran rermogen gestraft. Wie zich, tijdens het proces, bekeerde werd in
zooverre begenadigd, dat hij onthoofd werd, de verstokten werden
levend verbrand. Toen Filips zijnen vader opvolgde, bepaalde hij
er zich toe, de instructie der inquisiteurs en het plakkaat van 1550
te bestendigen. Hij deed dit op raad van Granvelle, die hem
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Er was een nieuw geslacht opgestaan, dat zich niet kon
aanpassen aan het geestelijk despotisme van voor veertig
jaren.
De uitgebreide macht der inquisitie had eenen onzekeren rechtstoestand in het leven geroepen, waardoor ieder,
die er eene godsdienstige overtuiging en rijkdom op nahield , in voortdurende onrust leefd.e.
„Alle menschen van eer", schrijft Te Water, „waren in
gestadig gevaar van bloed en goed gesteld, zoodat een
Spanjaard of eenig ander booswicht, den allervroomsten
persoon willende krenken, hem door middel van de Inquisitie kan doen beschuldigen, gevangen nemen, ja sterven
en zijne goederen aanslaan."
Hierin ligt misschien de oplossing van de vraag, waarom van de Edelen in den lande het initiatief tot het sluiten van het Verbond uitging: zij waren de machtigen, de
ontwikkelden en de . . . . rijken; alzoo de meest bedreigden ! Doch welke ook de beweegreden moge geweest zijn;
een groot getal Edelen en voornamen uit de Zeventien
Provinciën, vooral uit de zuidelijke gewesten, ook de getrouwe zonen der Kerk, (*) verklaarde zich openlijk tegen
deze willekeurige inbreuk op hunne rechten.
waarschuwde, dat hij zich door de vernieuwing der edikten bij het
volk gehaat zoude maken. De koning volgde dien raad, maar hield
beslist de hand aan de uitvoering van de geloofswet zijns vaders.
Zie : Felix Bachfall, blz. 50. Die politischen und religiösen Verhältnisso in den Niedeiianden bei der Abreise des Königs.
l
) Mathias Koch: Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche
omwenteling in de 16de eeuw, vertaald door Dr. W. J. F. Nuijens,
Amsterdam, 1862, blz. 104: „Deze beweging deelde zich aan de
Katholieken mede, deels wijl de massa's den schok volgen, welke
haar gegeven wordt, deels wijl de handelwijze van den inkwisiteur
Titelman tot gegronde bezwaren aanleiding gaf."
Te Water, dl. I blz. 65: „De beeldstornierij bracht verdeeldheid onder de Edelen. Zij, die tot de Oude Kerk wenschten
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De toon van het Compromis is scherp , doch beschaafd. (*)
Het begint met de bewering, dat zekere listige en kwaadaardige personen, onder voorwendsel den bloei van den
godsdienst en de eenheid van het volk te bevorderen, maar
inderdaad om hunne onverzadelijke geldzucht en trots te
voldoen, den Koning hebben overtuigd van de noodzakelijkheid der verderfelijke inquisitie. De Verbondenen zullen alle middelen aanwenden om het geloofsonderzoek tegen te gaan, doch zij zullen niets ondernemen, dat de eer
van God, of de grootheid des Komngs of der Staten kan
schaden. Zij beloven elkander te hulp te komen, als broeders en bondgenooten, tegen alle gevolgen, die uit dit
vereenigd optreden kunnen voortkomen. (2)
Het stuk is in de Fransche taal gesteld en geschreven
door Filips van Marnix, Heer van St. Aldegonde. (3) De
te Wijven beliooren, verlieten uit vrees voor den ondergang van
het oudvaderlijk geloof het Verbond en trachtten zich met de Landvoogdes en den Koning te verzoenen."
Felix Rachfahl: Margaretha von Parma, Statthalterin der Nieclerlande, blz. 180: „Dio grosse Majorität unter den Herren und im
Adel hielt fest am Katholizismus, ohne jedoch den Gnwaltmaszregeln
des System es Philipps beizupflichten."
M. L. van Deventer : Het jaar 1566. Te 's-Gravenhage bij Mart.
Nijhofi', 1856, blz. 12: „De Edelen en de kern van het Nederlandache
volk, ook de Katholieken, verafschuwden de wreedheden aan de
Hervormden gepleegd."
*) Het ,, Verbond" vindt men bij Te Water, dl. 4, blz, 75 en bij
J. F. Le 1'etit: La grande Chronique de Hollande, Zélande, etc, à
Dordrecht, 1601, tome II, liv. IX, pag. 88.
2
) Vandaar de naam „Compromis", gemeenschappelijke belofte.
3
) Zie : Te Water, dl. I, blz. 56 en 226. De oorsponkelijke lijst
der onderteekeningen wordt te 's-Gravenhage bewaard.
Zie over de Verbondenen in Holland: M. L. d'Yvoy van Mijdrecht:
Bijdragen tot de historie van het Verbond en de Smeekschriften
der Nederlandsche edelen van de jaren 1565—67, in de Nieuwe
werken van de Mij. der Ned. Letterkunde, dl. I, st. II, blz. 183.
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eerste, of eigenlijk de eenige openbare daad, die van dit
verbond uitging is de overhandiging van het smeekschrift
aan de Landvoogdes.
Dit request, eveneens in de Fransche taal, wordt door
sommigen toegeschreven aan Marnix, anderen wijzen Franciscus Balduinus (*) als den auteur aan. (s)
Van Vloten en Prof. Blok noemen Graaf Lodewijk van
Nassau den steller van het Smeekschrift. (3) Het werd in liet
begin van 1566 te Breda ontworpen en goedgekeurd. (4)
Het is dringend, overtuigend, maar onderdanig gesteld. (6)

') Franciscus Balduinus, geboren te Atrecht, zoon van Antonius
Balduinus, Eersten-Advocaat des Konings. Beroemd rechtsgeleerde,
vriend van Calvijn. Hij was zeer wispelturig ten opzichte van den
godsdienst. In 1564 werd hij door Prins Willen) I naar Nederland
ontboden om, zoo mogelijk, een vergelijk tusschen de RoomschKatholieken en de Protestanten te treffen. Hij stierf te Parijs,
11 Nov. 1572. (Lees over hem: Marx; Studiën enz. blz. 430—484.)
Dr. W. J. P. Nuijens : schrijft van hem, in de Geschiedenis van
den oorsprong en het begin der Nederlandsche Beroerten, 1559—
1567, dl. I, blz. 72: „Franciscus Balduinus of Bauduin, een rechtsgeleerde van Atrecht, die het onderwijs van Kalvijn en Beza te
Genève had genoten, doch met eerstgenoemde in onmin was geraakt, hield, op uitnoodiging van Oranje, geheime samenkomsten
met dezen in het bosch van Soigny. Daar werd gehandeld over
het invoeren van eene dergelijke half-katholieke half-protestantsche
godsdienstregeling in de Nederlanden. Dit plan leed echter
schipbreuk."
Van Deventer: Het jaar 1566, blz. 63: „In 1564 reeds had Oranje
met de leearen Balduinus en Guy de Bres tot een vergelijk der
kerken pogen te komen."
-) Zie: Te Water, dl. I, blz. 51 en 143. Ook Simon Renard
wordt genoemd. (Zie over Simon Renard : Marx, blz;. 316).
3
) Van Vloten: Nederlands opstand tegen Spanje, Haarlem, 1856,
blz. 56. Blok: Geschiedenis van het Nederlandsche volk, Groningen, 1896, dl. III, blz. 34.
*) Te Water, dl. I blz. 136.
6
) Het request vindt men bij Te Water, dl. IV, blz. 5.
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Na eene herinnering aan de getrouwheid door de Nederlanders voortdurend aan hunnen wettigen vorst betoond,
worden de bezwaren tegen de inquisitie uiteengezet en
aangetoond, dat het edict van Keizer Karel, nu het op des
Konings bevel in alle gestrengheid wordt uitgevoerd, drukkender, verderfelijker is dan ooit te voren.
In bescheiden bewoordingen wordt gezegd, dat het niet
meer past m dezen tijd: „toutesfois voyans que par la différence de 1' un temps à 1'autre, ameine quant à soy diversité de remèdes." (*) De Verbondenen waarschuwen tegen
het verzet en oproer, die het gevolg zullen zijn zoo de
plakkaten gehandhaafd blijven, en wijzen op het gevaar
van verwoesting, dat hunne huizen en bezittingen, die
meest op het platteland gelegen zijn, bedreigt.
Het totale gebrek aan rechtszekerheid van alle inwoners wordt duidelijk in het licht gesteld. Niemand is er
in deze landen, die onder voorwendsel der plakkaten niet
schuldig bevonden kan worden, „ne luy estant laissé pour
refuge üutre chose sinon la seule dissimulation de 1' Officier, en la merci duquel sa vie et ses biens seront totalement remis."
Nadrukkelijk verzoeken de Edelen de inquisitie en de
afschuwelijke terechtstellingen te schorsen, en verklaren
voor de rust van het land niet te kunnen instaan. Het
verzoekschrift eindigt met eene betuiging van trouw en
onderdanigheid. (2) Het was niet door de bondgenooten
onderteekend. Het onderschrift luidde: „Présentée par Ie
') Le Petit, blz. 103: „Requeste des G-entilhommes du Pays bas
contre les Placcarts sanguinaires et 1'inquisition."
Zie over een afschrift van het Smeekschrift : de Kronijk van het
Historische Genootschap te Utrecht, 7de jaargang, blz. 108.
2
) Bij Winsemius : Chronique van Vrieslant, te Franeker, 1622,
blz. 530; vindt men eene Nederlandsche vertaling van "het smeekschrift.
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Seigneur Hendrick de Brederode, seigneur de Viane etc,
accompagné des nobles du pays bas, Ie 5 jour d'Avril
1565, devant Pasques."
(Deze dagteekening in den hofstijl, wordt naar onzen
stijl: 5 April 1566.) (*)
In het begin van de maand April kwamen de Edelen uit
alle oorden des lands te Brussel bijeen.(2) Hunne komst was
der Landvoogdes niet aangenaam. Men was beangst ten
hove, de middelen van tegenweer waren onvoldoende, er was
weinig krijgsvolk. Aerscliot en Berlaimont waren van gevoelen, dat men een zoo groot getal bondgenooten niet in
Brussel moest toelaten. De voorwaarden, waarop liet gehoor werd toegestaan, o. a. dat men ongewapend moest
verschijnen, verrieden vrees. Eigenaardig beschrijft Bor (8)
deze stemming: „Daer en tusschen isser vaste tijdinge
gekomen, dat een groot getal geconfedereerde Edelen van
alle kanten na Brussel quamen om f e presenteeren oen
Requeste, en te begeren afgedaen te hebben de Inquisitie
en placcaten op 't feit van der Religie, waer door men te
Hove verbaast en beladen heeft geweest, niet wetende hen
maniere van komen, noch hoe die saken vergaan souden.''
Van de aankomst der Edelen bericht hij: „en den selven
3 Aprilis is opten avont ook aldaar ingekomen de Heer
*) Zie : Théodore Juste : Histoire de la ïtévolution des Pays-Bas
sous Philippo II, Bruxelles et La Haye, 1855, tome II, pag. 66 : „Le
conseil d'Etat ayant óté assemblé le soir, Marguerite demanda de
nouveau si Ton ne deva,it pas exiger des confédérés, quïls ajoutassent ohacun leur nom à la requête, qui n'avait d'autre suscription
que „suppliant les très-humbles vassaux de Votre Majesté".
2
) P. J. Blok : Geschiedenis van het Nederlandsche volk, dl. III,
blz. 34: „Zoo kwamen op den 3en April 1566 van alle zijdon des
lands, uit Friesland zoo goed als uit Artois en Luxemburg, tal van
Edelen naar Brussel."
s
) Bor: Historie der Nederlandtsehe oorlogen, te Amsterdam, 1679,
dl. I, blz. 57.
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van Brederoede met een groot getal Edelen, maar niemant
en was in wapenen, noch men hoorde geen Machten dat
sij ergens op den weg overlast gedaen hadden."
Het verdient klaarblijkelijk vermelding, dat zij op reis
aan niemand overlast hebben veroorzaakt. Deze zinsnede
doet den edelman van dien tijd kennen. Als een loftuiting
bedoeld, geeft ze ons geen boogon dunk van zijne beschaving.
Den vijfden April, tusschen twaalf' en één gingen de
Edelen in grooten getale ( + 300) ,iu alle stilligheid en
staatelijke deftigheid ten Hove", ten einde het Smeekschrift aan te bieden.
Men vindt eene omstandige beschrijving van dit plechtig
gehoor bij Bor (*), Hooft ("') , Van Meteren ( 3 ), Te Water (4) en Wagenaar. (5)
De abt Bizot, in zijne, door Joaclimi Oudaan vertaalde
„Medalische historie der Republiek van Holland", (6) verhaalt van de overreiking van het verzoekschrift het volgende: „Toen Brederode het Request tegen d'Inquisitie,
en d'andere nieuwigheden welke men in Nederland invoeren wilde, presenteerde, was hij verzeld van drie honderd
Edellieden, die zich te samen verbonden hadden om de
Privilegiën der zeventien Provinciën te handhaven. Margriete van Oostenrijk, natuurlijke Dochter van Karel den
') Bor, dl. I, blz. 58.
2
) P. C. Hooft: Nederlandsche Historiën, te Amsterdam, 1677,
dl. I, blz. 75.
') Van Meteren: Historie van de Oorlogen en Geschiedenissen
van 1815—1611, te Gorinchem, 1748, dl. I, blz. 325.
4
) Te Water, dl. I, blz. 280, 317, 323.
6
) J. Wagenaar: Vaderlandsche Historie, te Leiden, enz. 1782,
dl. VI. blz. 140.
°) Histoire Métallique de la République de Hollande par Mr. Bizot,
à Amsterdam, 1688, en Medalische Historie der Republiek van Holland door Bizot, te Amsterdam, bij Pieter Mortier, 1690, blz. 1.

18
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Vijfden, en Gemalin van Octavius Faniese, Hertog van
Parma, had liet Gouvernement van Nederland voor Philips den II, Koning van Spanjen. Deze Hertogin zich verbaast toonende over Brederode aan het hoofd van een so
talrijken Adel te zien, zei Karel, Graaf van Barlemont om
haar gerust te stellen, in het Fransch tegen haar, Que ce
n'étoient que de Gueux. Des anderen daags de Bondgenooten aan tafel zittende (ten huize van Floris van Pallandt, Heer van Kuilenburg, te Brussel) en spreekende van
een naam aan hun Verbond te geeven, erinnerden zij zich
des Graaien versmaading, en riepen altemaal, Vivent les
Gueux! Brederode op het eind van de maaltijd een Bedelzak aan den hals gehangen hebbende, en een boute Nap
met wijn neemende, dronk het Gezelschap toe, en betuigde,
dat hij gereed was om goed en bloed bij de verdediging
van de vrijheid des Lands op te zetten. Aldus nam de
naam Gueux of Geuzen, die zulk een gerucht in Europa
gemaakt heeft, zijn oorspronk onder d' ongebondenheid en
brasserij van een Gastmaal; en aldus hebbeu dikwils de
gewichtigste en ernstigste zaaken bij geval zeer zwakke
en beîagohelijke beginselen. De Bondgenooten versclieeuen
de volgende dagen binnen Brussel, gekleed in grof Monnikegrauw laken, met houte Nappen aan den gordel en deze
Medalie, die ovaalswijze is aan den hals."
Hooft geeft eenen anderen oorsprong van den naam
„Geus" op. Hij schrijft: „Oft eenghen, uit den schuime
des volx, hen hiermeede hebben willen verguizen ; oft de
Baroen van Barlemont gewaant, door deeze kleinachtinge
der Bondtgenooten, de flauwmoedighe Landvooghdes te verquikken, zoud' ik voor geen waarheit darren verzekeren.
Altoos, deezen steen, naa hen geworpen, raapten de Eedeien op, als waar het yet kostelijx geweest en gingen goude
medaliën aan den hals draaghen enz."
In het handschrift van den numismaat Mr. Beuckel van
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Santen te Haarlem, 1657, (*) leest men over het ontstaan
van den geuzennaam: „Op de maaltijd wierd gevraagd,
welke naam deez Edele Vergadering voeren zoude, en sommige zeiden men zoude die der Edelen-Verbond noemen;
maar de Hr. van Brederode verhaalde aan de Graaven van
Kuilenburg en van den Berg, hoe dat hi staande naast de
Hertogin had gehoord het zeggen van Barlaimont aan de
Gouvernante, dat die het iiequest overleeverden maar waren een deel Gueux; daar men. niet behoefde voor te zorgen. Waarop de Edelen alle te zaamen verklaarden, dat
zi dezen naam ter Eeren des Konings wel wilden draagen.
Des zoo hing de Hr. van Brederode (die een geestig Hoveling was) een tas of maal om ziin hals enz."
De meeste geschiedschrijvers stemmen in hoofdzaak over') Dit handschrift (vrij zeker eene kopie uit het begin der 18de
eeuw): „Chronologia Numismatica brevis et succincta, dat is, eene
korte Beschrijving van ettelijke (Joude, Zilvere, Kopere, Tinne, Loode,
Ledere en Papiere Penningen, door de Nederlanden gemunt en geslaagen bi ettelicke Prinsen, Vorsten en Republieken, door Mr.
Beuekei van Santen, verzaameld en beduidet. Dienende tot een kort
begriip van de Nederl. Historie. Beachreeven tot Haarlem, A°. 1657,"
is in ons bezit.
In het „Nootwendig Voorberigt aan den Lezer der Medalische
Historie der Republiek van Holland door Bizot" zegt Oudaan het
volgende over Beuekei van Santen en zijn handschrift: „Eindelik
heeft zich in dezelve Renbaan (de penningkuiide), met een bijzonderen ijver en voort-varentheid uitgestrekt, die er ook wel meest
van allen ingevordert is, de Heer Beuckel van Santen, in zijn leven
Raad en Vroedschap der Stad Haarlem, en Baljuw in de Wijk, en
(indien ik niet en misse) ook van Kennemerland ; die dit Werk tot
zodanigen volkomenheid heeft gebracht gehad, zo door wisseling
van menigvuldige Brieven, als uyt bjj-een-brenging van waarnemingen, geschriften, en uijt-trekselen der Historiën, dat het, tot een
vrij grooten bondel van papieren uitgedegen, genoegzaam tot zijn
vereischtè' hoedanigheid gekomen was; ende waartoe gereeds bij
dien Heer de afbeelding eeniger Penningen in hout, tot een proef
was gedaan snijden, waarvan we d'afdruksels hebben gezien, enz.
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een in het verhaal van het gehoor bij de Gouvernante en
van het ontstaan van den naam : Geus. Zij raadplegen
dezelfde bron, of schrijven elkander na.
Zij vermelden allen dat Berlaimont sprak ter geruststelling der Hertogin en vertolken de ironische woorden van
dien Raadsheer, als eene toespeling op den slechten geldelijken toestand van vele edelen, het gevolg hunner weelderige leefwijze. (l)
Margaretha ontving de Verbondenen in het bijzijn van
de Landvoogden der Gewesten, van de Leden van den Raad
van State en van de Ridders der Vliesorde. Indien Berlaimont de woorden: „Ge ne sont que des gueux" gesproken heeft, zal dit zeker zóó geschied zijn. dat de Edelen
het niet hoorden, en is hun dit gezegde later door een
der hun goedgezinde Raadsleden of Vliesridders medegedeeld. Berlaimont, ofschoon hij scherpzinnig noch geestig
was (2), kan moeilijk verdacht worden ter geruststelling
zijner meesteres, zoo'n ongepaste, schampere spotternij luide
te hebben gezegd. Het zou kunnen zijn, dat de tegenstelling, dat zooveel aanzienlijke mannen, die niet gewoon
') Zie over die leefwijze : E. van Reijd : Historie der Ned. Oorlogen enz., te Leeuwarden bij G-ijsbert Sijbes, in de Clockstraat,
1850, blz. 1 en 2. Te Water, dl. I, blz. 48, Dr. Ernst Marx: Studiën
znr (lesekichte des niederlandischeii Aufstandes, Leipzig, 1902, blz.
114 en Koch, blz. 27 e. v.
û
) Berlaimont behoorde tot den hoogsten adel in Henegouwen.
Hij was ijverig Katholiek. Hij bekleedde liet ambt van Voorzitter
van den Raad van Finantiën en was lid van den Achterraad, toch
schijnt hij weinig verstand te hebben gehad.
Gaoliard: Correspondance de Philippe II, tome II, pag. 223.
No. 1103. Lettre du duo d'Albe au Roi, éerite de Bruselles,
Ie 11 avril 1572I „Berlaymont est Ie seul, qui se soit toujours montré fidele à son souverain. Dans 1'affaire du 10e denier, il n'a reudu ni bons, ni mauvais offices, parce que, comme ne 1'ignore pas
Ie Roi, il n'entend rien aux choses, et tout ce qtCil sait, c'est d'être
bon homme etc."
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waren te verzoeken, maar te bevelen, en die nu in zeer
onderdanige houding een smeekschrift overreikten, hem
deze hatelijke tirade heeft ingegeven. Zekerheid zal hierover wel nimmer worden verkregen. (*) Geus was voortaan de geduchte naam van alle bestrijders der inquisitie.
Op de laatste bijeenkomst te Brussel werd besloten, zegt
Bor (2) : „dat zij geconfedereerde allegader, tot betoninge
van haer alliantie, souden openbaerlijk aen den hals hangende dragen een goude Medalie, hebbende op d' een zijde
d' effigie van den Coning, en op de andere twe handen in
den anderen gevlochten, houdende een Bedelaerstesse, rontom met dese woorden gesnede: En tout fidel au lloy, jusques à porter la Besace. Willende daermede te kennen
geven, dat sij in alles waren getrouwe dienaers van den
Coning, en bereet tot sijnen dienste alle hare goeden te
oorboren: ja tot om te gaan bedelen."
Bij Te Water (8) vinden wij vermeld, dat de leden van
het Verbond gouden, zilveren of vergulde penningen droegen meestal aan een rood lint of sluier om den hals hangende. Men noemde dezes medailles: „Geuskens". Anderen droegen een houten napje of kalebasje op de borst
of aan den hoed of riem, als bekend teeken der bedelaars
in Brabant. (4)
') Koch, blz. 113, noot 1. „üe naam Geuzen heeft, zegt men;
zijn oorsprong te danken aan de misplaatste aanmerking van een
der raadslieden der hertogin, dat men voor de indieners van het
verzoekschrift niet behoefde te vreezen, aangezien deze bedelaars
(gueux) waren."
2
) Bor, d l . I, b l z . 6 1 .
3
) Te Water, dl. I, blz. 320. Zie ook: Blok: Geschiedenis etc. blz. 37.
4
) In het Luthers Kerk- en Boeknieuws, 1733—1734, te Amsterdam bij 8. Schoonwald, dl. VII, blz. 33, wordt melding gemaakt van
het geuzennapje van Prins Willem I. (Zie: Navorscher VI, 1856, blz171, no. 253).
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ISTa hun vertrek uit de hofstad, bezochten de Edelen alle
deelen des lands om bondgenooten te winnen. Brederode
reisde naar Amsterdam en liet gelukte hem vele aanzienlijke burgers en kooplieden tot samenwerking over te halen.
Een drietal Edelen, begeleid door Sjoert Beima en Hartman Galama, bezocht Leeuwarden. Zij moesten den Friezen verslag doen van het bondgenootschap en hen tot
deelname aansporen. Vooraf was het „ootmoedig verzoekschrift" der bondgenooten in druk te Leeuwarden verspreid. (*) In de maand Juni 1566 reden de Hollandsclie
edellieden, gezeten op witte paarden, gehuld in aschgrauwe
kleederen en voorzien van een en geuzennap (dus nog niet
met den verbondspenning getooid) Friesiands hoofdstad
binnen. (2) Het vrij koel onthaal, de eenigszins vijandige
houding en de geringe belangstelling der Friezen voor het
bondgenootschap, vooral in het begin, laten zich o. i. verklaren door het feit, dat de gestrengheid der inquisitie
in dit gewest minder werd gevoeld dan bijv, in Holland
en Vlaanderen. De geest der nieuwe leer was hier vrij
sterk doorgedrongen, doch de afgelegenheid des lands en
de vrijzinnigheid der geestelijken, die voor het grootste
deel Friezen waren, werkten de uitvoering der plakkaten
tegen, maakten dus dat de geloofsdwang minder werd gevoeld. (3)

') Winsemius bericht op blz. 530: dat het Smeekschrift in 't
Nederlandsen hem is ter hand gesteld door den Eerentfesten lieer
Andries van Hiddaina te Wier. Wellicht was dit een der door druk
te Leeuwarden verspreide exemplaren.
~) Zie over hunne lotgevallen Mr. A. J. Andreæ : Het verzet deiFriezen tegen de Spaansclie dwingelandij, gedurende liet tijdvak :
1566—1574, in de Vrije Fries, dl. XVI, blz. 889, en Gabbema : Verhaal van de Stad Leeuwarden, 1701, blz. 445.
3
) Dr. J. Reitsma : Honderd jaren uit de Geschiedenis der Hervorming en der Hervormde Kerk in Friesland, te Leeuwarden, 1876.
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Als bijlage geeft Te Water (1) eene lijst van „Bondgenooten voor die Vrijheid in Friesland in 1565", met slechts
vijftig namen, waaronder eigenerfden en andere niet-adelijken. Vergeleken met het groot aantal Friesche edelen
wijst dit op weinig sympathie. (2) Later traden er meerdere toe, het grootste getal door de schrijvers genoemd
is negentig. Zeer waarschijnlijk is genoemde lijst afkomstig van Duco Martena, een der onderteekenaars. Sjoert
Beima en Hartman Galama schijnen de eerste voorstanders geweest te zijn.
Voorts behoorden de bondgenooten tot de geslachten:
Botnia, Glins, Hettinga, Bonga, Ayivaen Eelsma: eene
groep van verwante familiën. Dr. Tjalling van Eijsinga,
tot 1568 liaadsheer in het Friesche Hof, hield samenkomsten met de Geuzen op zijn huis Muntenburg te Leeuwarden. De meeste Friesche Elelen, die tot het Verbond
toetraden, woonden als grietmannen op hunne staten. Ook
sommige stedelijke magistraatspersonen vonden wij op de
lijst. Allen werden in 1568 gebannen en hunne goederen
verbeurd verklaard. (3) Het grootste deel dezer mannen stierf
in ballingschap of op het schavot, slechts enkelen bleven
gespaard om te strijden voor de onafhankelijkheid. (4)
Dr. E. J. Diest Lorgion : Geschiedenis van de Hervorming in
Friesland, te Leeuwarden, 1842; en
Vrije Fries, dl. XVII, blz. 1. Lijst van 78 Friesche Geestelijken,
die wegens omhelzing der Hervormde leer zijn gevlucht of gebannen.
') Te Water, dl. IV, blz. 30.
2
) Zie : den brief van Koning Fiïips aan het Hof van Friesland,
d.cl. 31 Juli 1566, bij Te Water, dl. IV, blz. 80.
3
) In 1567 bevond zich liet Dagelijksch Bestuur van Leeuwarden,
bijna kompleet, in ballingschap in de Gulden Fontein te Emden,
t. w. Tjerk Walles, Burgemeester en zijne stoelbrooderen : Alle Teijes,
Hendrik Alberts, G-errit Florisz en Focke van Aijsma. (Zie: Vrije
Fries, dl. XVI, blz. 451.)
*) Andreæ : Het verzet der Friezen. Vrije Fries, dl. XVI, blz. 389
en dl. XVII, bijlagen blz. 24.
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Ben van deze laatsten was Sijds Botnia, geb. 1548, zoon
van Sijds Botnia en Bauck Heringa. (1) Hij onderteekende
liet verbond reeds op zijn achttiende jaar, vrij stellig op
aandringen van zijne zwagers Sjoert Beima en Seerp Galama. Hij diende als hopman onder Martena en nam in
1572 deel aan de aanslagen der Geuzen om Leeuwarden
en daarna de geheele provincie aan de zijde van den Prins
te brengen; later bevorderde hij de Unie van Utrecht. In
1571 huwde hij met Tefc van Douma van Oenema. Hij
werd grietman van Wijmbritseradeel in 1578 en bewoonde
Hottinga-State te Nijland.

ilottinga-Stins te Nijlant bij Boisward, naar eene ieekcning
van J. Stellingwerf; 1722,
in de verzameling van het Friesch Genootschap.

Zijne zuster .Tel Botnia weduwe van Sjoert Beima (onthoofd te Brussel Juni 1568), wiens goederen waren verbeurd verklaard, heeft hij tot zijnen dood in 1615, bijge*) Zie zij11 portret op plaat I.
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staan en verzorgd. (J) Wij lieten zijn geschilderd portret, in de verzameling van ons Genootschap, afbeelden
op plaat I. (2) Het geeft ons gelegenheid de zwierige
Meeding der 16de-eeuwsche heeren te zien, in verband met
de figuren op de penningen onzer eerste reeks. De kleeding had in de tweede helft der 16de eeuw niets nationaals.
Hofdijk(3) zegt daarvan: „En laat u dat niet ergeren: wat
wilt ge anders van een klein lioopken volks, dat onophoudelijk met vreemden verkeert, en al sedert drie eeuwen
Fransche of Duitsche elementen in zijn staatsbestuur vertegenwoordigd heeft gezien ?"
Onze Friesche edelman, ofschoon nog jong, kan niet
van voorliefde tot bonte, kokette kleuren worden beticht.
Zijn kleed is donker van tint en streng van snit. Het
past geheel bij zijn ernstig gelaat en zijn intelligent oog.
Hij is gekapt naar den eisch des tijds met knevel en spitsbaard. Ren nauwsluitend wambuis van groen fluweel, met
enge mouwen en bezaaid met ontelbare, kleine schuine
insnijdingen, omsluit zijne tengere gestalte. Door die insnijdingen wordt de zwarte satijnen borstrok zichtbaar.
Het buis is versierd met eene soort wit of zilveren koordgalon of tres, waardoor het als 't ware wordt gestreept.
Zijn kleed is van voren met een aantal kleine zilveren
knoopjes vastgemaakt. Uit den opstaanden kraag komt
een smalle pîóoikant „nederlegde kraegje" te voorschijn.
Ook uit de mouwen vallen geplooide kanten, die de polsen
zoomen. Aan een zwart koord om den hals hangen eenige
ringen, een gouden buste en een grijpvogelklauw. De geplooide zwarte pofbroek staat op de heupen zeer wijd
') Zie : Navoracher, XXVII, blz. 58.
) De schilderij heeft als portret, niettegenstaande ze beschadigd
en "bijgeschilderd is, goede hoedanigheden. Met weinig omslag
heeft de onbekende schilder een goed portret gegeven.
3
) W. J. Hofdijk : Ons Voorgeslacht, te Leiden, 1875, dl. V, blz. 311.
2
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uit. (*) Aan den wijsvinger der linkerhand de onmisbare
zegelring, en in de rechterhand de handschoenen. (2) De
fainiliekwartieren prijken in de bovenhoeken van het;
paneel, links: Botnia—Bottinga van Kee, rechts: Heeringa
Camstra—Douma, daaronder: aet. s. 28 — anno 1576. (°)
(Zie: pi. I.)
(Noten zie : volg. pag.)
Grafzerk van Sijcls Botnia in de Kerk te Nijland bij Bolsward,

naar eene teokening door A. MAKT™ + 1880, in de verzamelingvan het Friesch Genootschap.
Kwartieren :
Douma van Oenema.
Botnia.
j
Hottinga van Kee. Botnia—Douma
Luursma..
van Oenema. I Abbinga van Huizum.
Heringa—Camstra.
Douma.
Hettinsra.
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Aan het besluit om den geuzenpenning als kenteeken
van liet Verbond te dragen, zullen de Edelen wel spoedig
gevolg hebben gegeven. JBizot schrijft:. De Bondgenooten
verschenen de volgende dagen binnen Brussel, gekleed in
grof monniksgrauw laken, met houten nappen aan den gordel
en deze medalie, die ovaalswijze is, aan den hals". Dit
laatste komt ons onjuist voor, want die medaille is geslagen met eenen stempel en voor het snijden van den stempel is eenige tijd noodig geweest. (4) De Hollandsche
Edelen, die in Juni Leeuwarden bezochten, droegen den
bedelnap, niet den penning. De eerste maal dat wij van
liet dragen van een „ Geusken" melding gemaakt vinden is
op den 24st,en Augustus: «bij hunne komst te Antwerpen
droeg De Hammes het Gulden Vlies en Tholouse den
Geuzenpenning op de borst." (5)
') Schotel : Bijdrage tot de geschiedenis der Kerkelijke en Wereldlijke kleeding, te 's-Gravenhage, 1854, blz. 1G8 e. v.
•) Het portret van den Frieschen Geus vertoont niet het teeken
van het Verbond, dit komt omdat liet tien jaren later (in '576)
werd geschilderd. Het heeft ons verwonderd geen dezer draagteekens te vinden op de portret-gravures en de historicprenten. Op
de mooie platen, door Jan Luiken gesneden, in Bor's Ned. Historiën ;
bijv. de verrassing van den Briel, en de predikatie bij Antwerpen
in 1586, komen ze niet voor. Op de glasschildering in de kerk
te Gouda, voorstellende het ontzet van Leiden, geschilderd door
Isaac Zwanenburg, dragen de Geuzen van Boisot geene halve manen,
Prins Willem is met de Vliesorde afgebeeld. Beuckel van Santen
schijnt eene afbeelding van Hendrik van Brederode gehad te hebben,
waarop de Geuzenpenning te zien was. Hij schrijft: „gelijck ik
Mr. H. v. Brederode liebbe, over oen cotte de mailles zijne wapenen
en daarop dezen Penn. hangende aan een zijde Lint".
") Zie: Gat. Friesch Museum, blz. 117, no. 65.
4
) In het handschrift van Beuckel van Santen, 1657, vindt men
opgeteekend: „maar het meestendeel droegen aan den hals een
Penning, eerstmaal van was of van hout en daarna van zilver of'
van goud".
5
) Zie : Bakhuizen v. d. Brink : Cartons. dl. I, blz. 85. Wij von-
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Met de verklaring, welke de historieschrijvers geven van
liet oraschnft der geuzenpenningen ; kunnen wij ons niet
vereenigen. „JEn tout fidelles au Roy, jusques à porter la
besace'', beduidt, volgens Bor, „dat sij in alles waren getrouwe dienaars van den Coning en bereet tot sijne dienste
alle hare goederen te oorboren, ja om te gaan bedelen"Anderen leggen die woorden aldus uit: de Verbondenen
zullen in alle getrouwheid in 's Konings dienst volharden
en voor de vrijheid des lands alles, ook hunnen rijkdom
wagen.
„En tout fidelles au roy, jusques à porter la besace,"
werd tot devies gekozen door de mannen, die met betuiging van trouw, een smeekschrift aanbieden om herstel
van grieven, maar, die worden gepaaid met uitzicht op
succes, door een der raadslieden bedelaars worden genoemd
en aan wier verzoek ten slotte niet wordt voldaan.
Reeds tijdens hun verblijf te Brussel waren de Edelen
den nog vier maal melding gemaakt van liet dragen van het
Geuzenteeken bij : J. Marcua : Sententiën en indagingen van den
Hertog van Alva, te Amsterdam, 1735, blz. 37. Sententie van Banissement en de Confiscatie van goederen jegens Ghilain Zeegers, gesegt
van Wassenhoven uuijt den Hage, lOFebr. 1568: „groote ommegang
gehad hebbende met Dirk Snoy, François van Haeften en Louis
van Binckhorst, verbondene Eedellieden; groote begunstigers van
de Seetarissen, en haer teekeu gedroegen op de borst, enz."
Blz. 48. Sententie van Banissement tegen Jacob, Heer van Wijngaerden en Aernt van Duvenvoirde, 29 April 1568 : „te hebben ingebragt en na verseheijde plaetsen geleijdt de Predikanten van de
Nieuwe Godsdienst, draegende de Moode Sluier, het teeken en de
grijse klederen der verbondenen, enz."
Blz. 110, 17 Aug. 1568. Filips van Renesse te Utrecht, ook verdagt weesende van den Raedt bij de gesegde Sectarissen en breekers
de welke hij seer gunstig was, sijnde dagelijks in gemelde Raedt
verseheenen met liet teehen der Getisen om den hals enz.
Blz. 160, 20 Oct. 1568. Boudewijn Jansse, mede van 't getal deiVerbondene geweest, en haer oproerig Verbond geteekent onder
de Heer van Brederode en haer Ordens en Meeding gedragen.
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teleurgesteld, (*) Zouden zij onder den indruk dier feiten
hunne trouwbetuiging uitgerekt hebben, zoo dat zij er
hunne welvaart voor zouden willen offeren ?
Dit is, hunne stemming in aanmerking genomen, niet
wel denkbaar.
Het verdedigen van 's lands vrijheden en voorrechten
tot het uiterste, zelfs ten koste van goed en bloed en het
in alles den Koning getrouw zijn, dien Koning, die de
privilegiën schendt en de vrijheden bedreigt, — dit zijn voor
ons gevoel te strijdige begrippen voor een devies.
Vóór zij de hofstad verlieten hebben zij , gelooft en
toegeseit, dat sij in der Religien noch andersins niet
nieuws en souden invoeren noch attendeeren, maer in alle
stilligheit hen houden, volgende het gelofte en verduidelijk
verwachten 't gene Sijn Majesteit met Sijn generale Staten
soude believen te ordonneeren.'^ 1 )
Zij blijven dus den Landsvorst getrouw, al wordt hun
geduld op de proef gesteld en al schold een der Raadslieden hen „Geuzen". Zij verheffen zich boven dien spot
en maken er eenen eerenaam van. Reeds den dag na het
plechtig gehoor, beschouwden en noemden en Meedden zij
zich als bedelaars, geuzen en droegen nap en bedelzak. En
hierop doelen beeld en opschrift van hunnen verbondspenning.
Wij zijn in alles den Koning getrouw, zelfs thans nog, nu
men ons den naam van bedelaars geeft, dus tot den bedelzak. Geen richtsnoer voor het vervolg, bedoelt het opschrift
van hun insigne! Een hoog en satiriek antwoord is het op
Berlaimonts vinnigen spot. (2)
') Lees: Te Water, dl. I, blz. 315. Rachfanl meent, dat de
Edelen in goede stemming Brussel verlieten. Op blz. 177 schrijft hij:
„Als sie die Thore passierten, gaben sie dem keek en Mute und der
frohe Hoffnung, vcm denen ihre Seele erfüllt war, durch eine kräftige Salve von Pistolenschüssen Ausdruck.
*) Bor, dl. I, blz. 61.
2
) Het verdient opmerking, hoe goed deze opvatting past bij den

Wumkes.nl

282

DB DKAAGTEEKENS

Het lag allerminst in het plan der Verbondenen hunne
vrijheid, hunne voorrechten en hunne goederen op te offeren voor den Koning, of' voor het Vaderland. Het was
veeleer hun streven, hunne privilegiën en bezittingen te
beveiligen en te behouden. (x)

De ontwerper van den geuzenpennïng is onbekend gebleven. In plaats van het vervaardigen van het draagteeken
aan éénen graveur op te dragen, heeft men het, in eigen
omgeving naar het voorschrift doen maken, waardoor eene
groote verscheidenheid is ontstaan.
Over de namen der graveurs van de geuzenpenningen
zijn de berichten zeer spaarzaam. Slechts één draagteeken
is gemerkt. Dr. Julien Situonis schrijft in zijn onlangs
verschenen werk over de medailleerkunst in België in de
2de helft der 16de eeuw(2) drie zijner geuskens aan Jacques
Jonghelinck toe, namelijk onze nummers 4 op plaat II en
7 en 8 op plaat III. Deze meening berust op eene briefgeest der geuzenliederen, der pamfletten en paskwillen „refereinen
en baladen" uit denzelfden tijd. Bijv. deze vaersjes :
De Koninklijke lust haat breidel, wet en toom ;
Dies is hier niemand vrij noch veilig, 't zij hoe vroom.
Of:
Die zich in schaduw eens ondankbren Vorst wil vesten,
Gewint, voor langen dienst, een duist're dood ten lesten.
Ook de opschriften der penningen on jetons wijzen er op.
') Lees: Te Water, dl. I, blz. 72 en 83.
') Dr. Julien Simonis. L'art du médailleur en Belgique (seconde
moitié du XVI siècle. > Bruxelles, 1904-, blz. 75. Op plaat XIII van
dat werk zijn vijf geuzenpenningen afgebeeld. Het zijn de volgende
nummers van dit artikel : no. 4, op plaat II, no's 7, 8, 10 op plaat
III en no. 12 op plaat IV.

Wumkes.nl

VAN HET JAAE 1 5 6 6 .

283

wisseling tusschen Morillon (l) en Grauvelle,(2) De drie
bovengenoemde penningen zijn echter zoo verschillend van
stijl en ongelijk van werk, dat ze niet door denzelfden
kunstenaar gemaakt kunnen zijn. Uit de aangehaalde
briefwisseling blijkt dan ook slechts, dat Jacques Jonghelinck éénen penning gemaakt heeft en wel dien met den
bedelzak.
De missive, gedagteekend 7 Juli 1566 luidt aldus: „J'ay
passez XV jours envoió uug plomb de la medaille des
besaces et suis esté fasclié contre mon compère Jonghelinck
de ce qu'il a rompu la première qu'il avait faict qu'estait
de bien mauvaise grâce, mais il la poulra bien [djébocher
quand il vouldra, car je îuy remettrai fort bien en mémoire
s'il 1'at oblié. Il n'y at poinct faict Ie prouffit qu'il pensoit, les bons Gueutz rront de touttes monnoies unq picotin.
Je vouldroie pour 1'aniour de luy qu'il ne s'en fust meslé,
car il est bon filz."
Wij zijn het met den lieer Simonis niet eens, wanneer
hij verder (op blz. 78) beweert, en deze meening steunt
op bovenstaand citaat, dat Jonghelinck ook gemaakt
heeft „les nombreuses variétés, qui sont gravées dans
Van Loon".
Het staat echter vast dat een der geuskens van zijne
hand is, niet welk. Indien wij uit de ons bekende stukken
het werk van Jonghelinck moesten aanwijzen, dan zouden
wij kiezen no. 10 op plaat III, dit is no. 4 op de plaat
XIII bij Simonis. Deze keuze steunt op de volkomen
stijlverwantschap met andere aan dezen Vlaming toegeschreven medailles.
') Maximiliaan Morillon geboren te Leuven 1517, proost van
Aire, was de vertrouwde gunsteling' van Kardinaal Granvelle.
Hem werden zooveel kerkelijke ambten opgedragen, dat zijne vijanden hem den scheldnaam gaven van „Morillon Ie Gras".
-) Correspondance de Granvelle, 1565—1586 dl. I, blz. 307, 335,523.
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Hooft (-1) beschrijft den geuzenpenning aldus: „ter eene
zijde, 's Konings troonje, ter andere, een beedelaars borze,
gevat van twee gevoeghde rechte handen, met deeze woorden in den randt: fidelles au Roy jusques à ia besace"'.
De meeste dezer draagteekens hebben geen hooge kunstwaarde, toch is op sommige liet portret van koning Filips
goed gevormd en kunstig gedaan. Dit zijn de gegoten
medailles. De afbeeldingen in liet penningwerk van Van
Loon stellen de geuzenpenningen mooier voor dan ze inderdaad zijn, dit geeft aanleiding tot verwarring. Dit kostbare
historieboek moest keurig worden verlucht, al schaadde dit
ook de juistheid. Zoo hebben ook vele geschiedschrijvers
personen geïdealiseerd en feiten verfraaid, ter wille van
hunne beschermheeren en begunstigers. (2)

Voor liet gerief van den lezer, zullen wij de schikkingder afbeeldingen in Van Loon volgen, liet vergelijken
wordt daardoor gemakkelijker. De medaille aldaar op blz.
85, no. 1 is nageteekend uit het werk van Luckius. (3)
Van Loon heeft dien. penning niet gezien.(4) Het fou') Dl. I, blz. 78.
) Hier denken wij aan onze Friesche Landschapshistorie-schrijvers
en aan de „opdrachten, voorreden, toewijdingen en toe-eijgeningen"
der 17de en 18de eeuwsche geschiedboeken. Bijv. Het gedicht op
het vijfde deel van 't Vervolg der Ned. Geschiedenissen beschreven
door „den vermaerclen en onpartijdigen Historij-scnrijver Pieter Bor
Christiaensz," te vinden in het eerste deel. (Pieter Bor was rentmeester-generaal van Noord-Holland.)
3
) J. J. Luckius. Sylloge Numismatum Elegantiorum, quae diversi impp. reges, principes, comit.es, respublicae diversas ob causaa
ab, Anno 1500 ad Amium usq 1600 cudi fecerunt etc. Argentinae, 1620.
*) Gr. van Loon. Beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen te 's-Gravenhage, 1728, dl. I. blz. 85: „De eerste, die in Luckius wordt gevonden" enz.
8
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tieve opschrift uit Luckius schreef hij dan ook getrouw
na. In plaats van: „En tout fidelles au roy," schrijft hij :
„Philip, D. G. Hisp. Rex. Z, jusques à porter la besace",
wat onzin is. De medaille, zooals die voorgesteld wordt
in de werken van Luckius en Van Loon, wordt in geen
catalogus gevonden. De eerste numismaten van ons land
verklaren dit stuk zoo nimmer te hebben aangetroffen.
Dit was ook niet mogelijk, want Luckius heeft den penning nageteekend en verfraaid en van deze opgesmukte
reproductie heeft Van Loon, op zijne beurt, eene verfijnde
afbeelding gegeven. Door dit, wie weet hoe vaak, herhaald
verfraaiingsproces, is het oorspronkelijke beeld verloren gegaan, en kan uit de figuren der penningwerken de penning
niet meer worden gekend.
Op plaat II, no, 1, geven wij de afbeelding van een draagteeken uit de verzameling van het Friesch Genootschap,
dat wij houden voor het origineel, waarvan Luckius on
zijne navolgers eene te mooie afteekening maakten. Het
prentje bn Bizot, blz. I, is eveneens te mooi, maar verraadt, door het juiste omschrift en door de details der
kleeding, meer verwantschap met het oorspronkelijke stuk.
Beuckel van Santen verwijst in het handschrift ook naar
Luckius 221. Hij bedoelt dus hetzelfde stuk. Hij beschrijft
het aldus: „deede zi elk eene goude of zilvere Penning
stempelen, vertoonende aan d'eene zijde 's Konings beeldenis, en aan de andere, twee handen in een geslooten, en
tusschen dezelve een Beedelaars tas of knapzak. En rondom stond, En tout fideles au Roy, jusques à porter
la besace."
Niettegenstaande hij Luckius aanhaalt, geeft hij een
correct omschrift op, en voegt er de, voor ons betoog
belangrijke, woorden aan toe : „ Waarvan ik de Oude stempels
nog 1650 onder mi hebbe gehad, dog van de roest wat
bedorven."
19
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Deze laatste zinsnede en de verwijzing naar Luckius, in
hetzelfde manuscript, leveren het bewijs, dat de penning
voorgesteld door Luckius 221, Bizot I en Yan Loon, I,
85—1, in werkelijkheid bestaat en gestempeld is. (Niet
gegoten.) Wij zijn overtuigd, dat onze eerste geuzenpenning bedoeld wordt met de afbeeldingen bij die schrijvers.
Dit stuk voorgesteld op plaat II, no. 1, heeft op de
voorzijde des Konings kopstuk, van de rechterzijde gezien,
blootshoofds en geharnast. Het omschrift luidt: En . tout.
Êdelles . au . roy. Punten tusschen de woorden. De rand
wordt gevormd door rechte streepjes, afgewisseld door een
groepje van vier stippen. Het ruggestuk prijkt met de
bedeltasch en twee ineengeslagen handen. Het omschrift:
jusques . a . porter . la . besace. (*) wordt omsloten door eenen
streeprand. Ook hier punten tusschen de woorden. Bij
den slag is de stempel versprongen en op de keerzijde te
diep ingedrukt. De letters zijn daardoor onduidelijk.
Ovaal. Geslagen. Zilver, 22,07 gr. Vergelijk: Van
Loon I, 85—1.
Kunstwaarde heeft deze penning in geen opzicht. Hij
ziet er onbeholpen, bijna grappig uit. Het gezicht is
zeer gebrekkig geteekend en gelijkt den Landsheer volstrekt
niet. Toch is bet streven, om gestrengheid uit te drukken,
te bemerken in den vorm van de wenkbrauw en in de
voorhoofdslijn. Op den kraag der wapenrusting is eene
driehoekige versiering met stip aangebracht, in twee rijen.
Dit is een kenmerkend ornament der geuzenpenningen,
waarop het hoofd des konings van de rechterzijde wordt
gezien. Met gebogen lijn vindt men dit terug op den
harnaskraag der Pilips-buste van den grooten pennning
door Jacop Da Trezzo. (2)
*) Besace, (lat. bis saccus) dubbele zak, lange zak met twee
tassehen.
2
) Zie: Van Loon, dl. I, blz. 4, no. 1.
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De knapzak en de handen der keerzijde zijn niet gelukkig van modelé. Aan teôre armpjes zitten breede, bolle
handjes met dunne vingers. Handen teekenen of modelleeren is dan ook zeer moeilijk. Van geen enkele onzer
geuzenpenningen zijn de handen geslaagd. Op dit stuk zijn
twee riemen van den bedelzak zichtbaar, op andere slechts
één; de handen zijn daar tussclien de riemen doorgestoken.
Het geheel is grof werk. Wij beschouwen liet als eenen
haastigen arbeid van eenen ijzersnijder aan eene der provinciale of stedelijke munten^ 1 ) Het en relief weergeven
van een nienschelijk profiel is den graveur te machtig
geweest. Men heeft zich den tijd niet gegund eene muntschijf te smeden, maar daartoe een muntstuk gebruikt.( 2 )
In den rand der voorzijde onzer medaille, zijn nog vrij
duidelijk de letters : I O H Â, van het munt-omschrift
zichtbaar, terwijl sporen van den vorigen beeldenaar op
het muntveld der keerzijde worden aangetroffen. Het verspringen van den stempel bewijst, dat deze draagpenning
uit de hand geslagen (niet geschroefd) is. (3)
Hij vertoont door grootte, vorm, omlijsting, bewerking
en lettertype veel overeenkomst met den penning op de
verovering van den Briel in 1572. (Van Loon I, blz. 148.)
*) Wij denken hier aan de munt te Vianen. Hendrik van Brederode, Vrijheer van Vianen, had aldaar een eigen munthuia. De in
die munt geslagen geldstukken zijn ruw van gravure.
2
) Dirks vermeldt in het Penningkundig Eepertorium dl. I, no. 434,
ook eenen zoodanigen geuzenpenning, die op een muntstuk geslagen is.
3
) Den 3en Oct. 1670, besloten de Staten-Generaal: ,dat voortaan alle geldstukken niet meer met den hamer geslagen, doch naar
de nieuwe uitvinding geschroefd zouden worden". Deze uitvinding
van Aubry Olivier was reeds 1553—1585 in Frankrijk in gebruik,
maar in laatstgemeld jaar prijs gegeven, omdat zij zooveel kostbaarder was dan de aloude methode met den munthamer. In 1645
werd ze voor goed in Frankrijk ingevoerd. Men noemde het werktuig: muntmolen.
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Zie : plaat II, no. 4a. Deze redenen overtuigden ons, dat
onze no. 1 een der eerste geuzenpenningen is en wel die,
waarvan Luckius eene verfraaide afbeelding geeft in zijn
werk van 1620, eene opsiering, die in 1723 door Van Loon
werd voltooid. (*)
Op de lijst der historiepenningen van het Kabinet der
Teyler-Stichting te Haarlem vonden wij eenen dergelijken
penning. De Conservator van die prachtige verzameling
zond ons, op ons verzoek, eene photo van dit stuk. De
voorkant verraste ons door zijne stijlverwantschap met den
vorige. Vorm, grootte, lettersoort, omlijsting, beeltenis,
aîles is, zonder geheel gelijk te zijn, zoo gelijksoortig, dat
er geen twijfel overblijft, dat men hier het werk ziet van
denzelfden graveur. De keerzijde is bijna volkomen gelijk.
De beeldenaar is echter andersom geplaatst. (2) Wij geven
op plaat II, no. 2 eene afbeelding van dezen merkwaardigen penning. Zilver, weegt 18 gr.
De catalogus der muntverzameling „Smidt van Gelder"
vermeldt ook eenen geuzenpenning: „gelijk Bizot, pag. 1,
doch geen ornamenten en „fidelles". Zilver, 22 gr. Vergelijk : Van Loon I, 85—1". Dit stuk was vrij zeker
gelijk aan ons Geusken of aan het Haarlemsche. In gewiclit stemt het met ons eerste stuk overeen.
In de naamlijst der penningveiling, gehouden door den
heer J. Schulman te Amsterdam, den 16den Februari 1903,
komt onder no. 313, een geuzenpenning voor, waarvan
!

) De eerste beschrijvers van munten en penningen versierden
hunne geschriften met penteekeningen van hunne zeldzame stukken.
Wij veronderstellen, dat Luckius zijne afbeelding genomen heeft
naar zoo'n penteekening en dat do graveur gemeend heeft, die te
moeten verbeteren.
2
! Men vergelijke nauwkeurig deze keerzijden, er is stempelverschil. Die van den penning uit het Teyler-kabinet is minder
goed afgewerkt.
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het voorstuk volkomen gelijk is aan dat der medaille in
het kabinet „Teyler". De keerzijde stemt geheel overeen
met die van liet volgende stuk en met die van den gedenkpennning op de verrassing van den Briel in 1572, (Van
Loon I, 148), afgebeeld op pi. II, no. ia. Sene reproductie van de afbeelding van dit stuk uit den catalogus
der penningveiling vindt men pi. II, no. 3.
Wij vestigen de bijzondere aandacht op den Haarlemschen penning en op dien in de veiling bij den heer
Schulman, omdat deze beide stukken de schakel vormen
tusschen onzen no. 1 en den nu volgenden penning.
Deze medaille, afgebeeld pi. II, no. 4, heeft op den
voorkant het geharnast borstbeeld van Filips II, van de
linkerzijde gezien, zonder Vliesorde. Het omschrift is gelijk aan dat op no. 1, punten tusschen de woorden. De
rand is geheel in den stijl der vorige penningen. Op de
achterzijde staan twee edelen op het punt elkaar de hand
te reiken tot liet Verbond. Een draagt eene kalebas aan
den riem, de ander e en en penning op de borst. (*) Omschrift
als op den vorigen, doch besase voor besace. Punten tusschen de woorden. Deze keerzijde werd in 1572 opnieuw
gebruikt voor den gedenkpenning op de verovering van den
Briel. (2) (Van Loon, I, 148.) Zie pi. II, no. ia.
Ovaal. Brons. Afgietsel van den oorspronkelijk geslagen
penning. V. L. I, 85—2, doch zonder omlijsting.
Verz. Zeeuwsch Gen.
In het Kon. Penningkabinet te 's-Gravenhage bevindt
*) Zie: voor het kostuum, pi. I en de beschrijving op blz. 277.
9
) In de verzameling van het Priesch Genootschap is eene medaille op de weigering van den Tienden penning en de verrassing
van den Briel, die eene eenigszins andere keerzijde heeft. Bene
variant dus van V. L. I, 148. De geusjes dragen op dit stuk geene
pluim op den hoed en zij hebben elkander reeds de hand gereikt,
als teeken van het Verbond.
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zich een afslag van dezen penning in zilver, wegende 19 gr.
(Zie: den catalogus, no. 209.) (1)
Br bestaat stijlverwantschap tusschen dit stuk en de
vorige, van kunstwaarde is dus geen sprake. De teekening
is grof en onhandig, en het portret vertoont geen zweem
van gelijkenis, is zelfs geheel zonder uitdrukking. De haarpartij schijnt eene honderdvoudige herhaling van de oorlijn.
De voorstelling op den achterkant is vrij goed geslaagd.
Er is verband tusschen die twee adellijke heeren, er zit
handeling in die figuurtjes. (2) De graveur is hier blijkbaar
zijne taak beter machtig, dan bij liet voorstak. De rand,
het lettertype, de bewerking, de stempeling, vooral ook
de gebreken zijn gelijksoortig met onzen no. 1 en met den
historiepenning van 1572, plaat II no. 4a. (Van Loon I, 148).
Plaat II vertoont ons dus eene belangwekkende groep
van vier stijlverwante draagteekens, waaraan de gedenkpenning op de verrassing van den Briel en het weigeren
van den 10den penning (Van Loon I. 148) kan worden
toegevoegd.
No. 1. Koningshoofd en bedelzak.
No. 2. Gelijksoortig koningshoofd en gelijke bedelzak.
No. 3. Gelijk koningshoofd en twee geuzen.
No. 4. Koningsbuste en gelijk geuzenpaar.
No. ia De penning van 1572.
Satirische voorstelling der weigering van den
tienden penning en gelijke geuzen.
Deze stukken zijn alle uit de hand gemunt, hebben
gelijken vorm en afmeting, hetzelfde lettertype, denzelfden
stijl, gelijke omlijsting, en . . . . dezelfde gebreken. Zij
komen zonder twijfel uit ééne werkplaats.
') De heer Van Kerkwijk te 'H-Gravenhage was zoo vriendelijk
ons van dit stuk een afgietsel in gips toe te zenden, waardoor
wij ons van de volkomen gelijkheid konden overtuigen.
3
j Zie voor de kleedij pi. I en blz. 277.
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Men ziet deze draagteekens aan voor werk uit lateren
tijd ('t laatst der 17de eeuw).
Deze dwaling komt voort uit de onnauwkeurigheid der
pronkerige penning werken der 18de eeuw.
Er zijn ons uit een later tijdperk geen medailles bekend,
die stijlverwantschap met deze serie vertoonen. Deze
geuskens passen, wat stijl en bewerking betreft, geheel
bij de legpenningen en geldstukken van de 2de helft der
16de eeuw.
Wij beschouwen de geuzen-penningen, op plaat II, als
zeldzame afslagen van de in 1566 vervaardigde, eerste stempels voor het insigne van het Verbond der Edelen.
Deze meening steunt op de volgende gronden:
a. Onze eerste penning komt voor in het werk van
Luckius van 1620, en moet dus vóór dien tijd geslagen zijn.
Het bewijs, dat met de afbeelding in Luckius onze penning bedoeld wordt, levert het handschrift van Beuckel
van Santen. Deze schrijft in 1650: „de oude stempels
waren door roest wat bedorven''. De door hem beschrevene
penning was dus gestempeld. Hij geeft verder het juiste
omschrift op, en verwijst naar Luckius 221. De grootte
en de bijzondere vorm van zijnen penning schijnen met de
prent bij Luckius over een te stemmen. Ons stuk voldoet
aan al deze eischen. De medaille, zooala Luckius die voorstelt, is tot nu toe niet aangetroffen. Van Loon heeft die
niet gezien.
De verwijzing, naar Luckius door Van Santen, brengt
dus liet verband tusschen onzen penning en dien in de
penningwerken.
b. Het is zeker, dat deze penning gestempeld, gemunt
is (niet gegoten). Het verspringen van den stempel op
den voorkant en het oneffen indrukken op de keerzijde,
bewijzen dat hij uit de hand geslagen, niet geschroefd is.
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Bij het gebruik van de muntschroef is verschuiven of verspringen onmogelijk.
De wijze van bewerking duidt dus op de 16de eeuw en
niet op de laatste helft der 17de, toen de munten geschroefd
werden.
c. De stijl dezer Nederlandsche draagteekens en de
geringe kunstvaardigheid, waarvan zij getuigen, behooren
thuis in de 16de eeuw. De medailleerkunst beleefde in
de 17de eeuw in ons land het toppunt van bloei.
cl. Het is niet waarschijnlijk, dat men in latereu tijd
eene reeks draagteekens vervaardigt voor een bondgenootschap, dat opgeheven is. (')
Wij vertrouwen dat ons oordeel door deze redenen voldoende is gestaafd. Wat voor no. 1 geldt, is geldig voor de
geheele reeks op plaat IJ) want zij behooren ongetwijfeld
bij elkaar.

Onze penningen op plaat III, no. 5, 6 en 7 zijn gemaakt
door denzeîfdeu graveur. Zij zijn in hoofdzaak gelijk. De
eerste met bedeïnap en kalebasjes versierd, de andere
zonder die aanhangsels, doch beter bewaard, de derde met
eene andere keerzijde. Wij wijken nu af van de rangschikking bij Van Loon, want deze no. 7 wordt door hem
het laatst vermeld. De voorkant prijkt met de koningsbuste van de linkerzijde gezien, blootshoofds, in wapen*) Wel heeft men in lateren tijd penningen geslagen op gebeurtenissen, die voor honderd jaren en meer hadden plaats gehad.
Men deed dit al weer om de pronkerige penningboeken met meer
prenten te versieren. Van Loon heeft de afbeeldingen dier stukken
met eene ster gemerkt. Geen der door ons hierboven besproken
draagteekens is met zoo'n sterretje voorzien. Van Loon houdt ze
dus ook voor authentiek. Lees : het voorbericht der Beschrijving
der Ned. Historie-penningen, door G. v. Loon.
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rusting, met Vliesorde. Het omschrift is als op cle vorige.
De voorstelling der keerzijde van nos. 5 en 6 is ongeveer gelijk
aan die van no. 1. De handen zijn tusschen de riemen van
den knapzak gestoken. Onder aan den zak hangt een kalebasje.

In het veld het jaartal 7—.
bb

Gelijk omschriffc.

Be-

sast voor besace.

De achterzijde van no. 7 is eene afwijking van het voorschrift voor het officieele draagteeken. Van Loon rekende
deze medaille tot cîe geuzenpenningen. De vorm geeft
daartoe aanleiding, ofschoon het eigenaardige, als verbondspenning, verloren is gegaan. Het zou kunnen zijn, dat
dit stukje eenige jaren later vervaardigd is^ 1 ) liet is
opmerkelijk, dat ook bij deze voorstelling eene hand op den
penning verschijnt. Die hand wordt gehouden boven een
vuur van rijs en takken, waaruit een adder te voorschijn
komt. Om den rand leest men: Si + Deus + nobiscum +
quis + contra + nos. (Zoo God met ons is, wie zal tegen
ons zijn ?) Kom. 8 : 31. (2)
Dit muntbeeld duidt op een der lotgevallen van den
Apostel Paulus op het eiland Malta. (Zie: Handelingen
28 : 3). De slangenbeet deert hem niet, God is met hem.
No. 5. Ovaal. Zilver. 11,23 gr. Gegoten. Iets versleten. Met nap en üeschjes, oog en ring. Van Loon
I, 85-3. Afkomstig uit de verzameling Den Beer Poortugael.
Verz. S. W.
No. 6. Ovaal. Brons. Oorspronkelijke penning. Van
Loon I, 85— 3.
Verz. Friesch Gen.
No. 7. Ovaal. Verguld brons. Van Loon I, 85—6.
Verz. S. W.
*) Beuokel van Santen dateert liet op 1572.
Als God ons wil vorweeren,
Zoo kan niemand ons deeren.
2
) Dit omschrift wordt ook op Zeeuwsche goudstukken aangetroffen. Zie: P. Verkade. Muntboek enz. te Schiedam, 1848, pi. 77,1 en 2.
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Het profiel op deze penningen is geestig geteekend. De
bouw van het hoofd is zeer goed. De uitdrukking van
liet gelaat is streng en stug. De vooruitstekende onderkaak der Habsburgers is goed aangegeven. Haar en baard
zijn vlokkig gedaan. De ineengeslagen handen houden
elkaar inderdaad vast, 't is een krachtige handdruk. Tusschen de keerzijden van no.'s 5 en 6 is een stempelverschil op te merken in de grootte van voorwerpen en letters. De achterzijde van no. 7 is eveneens geslaagd. Afgezien van het bijzondere der voorstelling, is alles : vuur,
rook, slang en hand goed aangegeven.
Ai biedt dit drietal draagteekens weinig schoons, het
verraadt toch de hand eens kunstenaars.
Het volgende teeken, pi. III, no. 8, onderscheidt zich
van de voorgaande door een zeer hoog relief. Het voorstak wordt bijna geheel ingenomen door .het vorstelijk
borstbeeld, van de linkerzijde gezien, ongedekt, in 't harnas, met staanden plooikraag. Het gewone omschrit't staat
zonder omlijsting m den muntraiid. Het jaartal 1566 is
daar bij gevoegd. De lettervorm heeft een gothiek cachet.
Punten tusschen de woorden. Het ruuntveld is gestippeld
op beide zijden. Op de keerzijde staan twee Verbondenen,
met tasch en kalebas, op eenea begroeiden bodem. Gewoon
omschrift. Besace met c. Tusschen de figuurtjes staat
met kleine letter : V L G (Vivent les Gfueux !) (*•)
Ovaal. Zilver. 12,45 gr. Gegoten en geciseleerd. Van
Loon I, 8 5 - 4 .
Eén in de Verz. Friesch Gen., en één in ons bezit.
Op dit aardige penuinkje is het streven naar kunst niet
geheel geslaagd. Het sterk verheven portret is niet zonder
verdienste, doch de verhoudingen zijn niet juist. De schedel
') Deze letters op den penning dienen ter herinnering aan de
geestdrift, waarmede de naam „Geus" door de verbondene edelen
werd aanvaard.
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is te hoog, het achterhoofd te weinig ontwikkeld. De uitdrukking van het gezicht is minder karakteristiek dan op
no. 5. Het bijwerk is aardig, dekoratief opgevat, de gravure echter te hard. De samenzweerders op het ruggestuk
zijn grappig geteekend. De stand van die geusjes is niet
bijzonder vast. Symmetrisch buigen zij de beenen achterwaarts om ruimte te geven voor de letters : V. L. G. (1)
Zij doen ons even denken aan een ballet. Het schijnt,
dat de graveur, voor ien voorkant, den portretpenning
van Filips II, gemaakt door Jeaii Paul Poggini,( 2 ) tot voorbeeld had. (Van Loon I, 28—5.)
De meest voorkomende geuzenpenningen zijn no's. 9 en 10
op piaat III. Het koninklijk borstbeeld versiert den voorkant. Het wordt van de linkerzijde gezien, geharnast,
met staanden kantkraag. Het gebruikelijke omschrift,
zonder afscheiding tusschen de woorden. Onder den schouder is ingesneden: 1566. Op de keerzijde: handen en
bedeltasch. Het omschrift ook hier gelijk. De letter is
zuiver en duidelijk. Besace.
Ovaal. Gegoten en geciseleerd. Verguld zilver. 10,41
gr. Met oog en ring, nap en fieschjes. Iets versleten. Plaat
III, no. 9. Van Loon I, 8 5 - 5 .
Verz. S. W.
Ben in zilver, met oog, 6,39 gr., prachtig bewaard
scherp exemplaar, afgebeeld pi. III, no. 10.
Verz. Friesch Gen.
Een in zilver, 6,6 gr. Weinig versleten.
Verz. Friesch Gen.
1

) Zie over de kleeding: pi. I en blz. 277.
) Jean Paul Poggini, geb. 1518, gest. 1582, goudsmid en graveur
van Cosimo dei Medici te Florence, ging 1555 naar Brussel, om
voor Filips II nieuwe stempels te snijden voor de Nederlandsche
munten, vertrok 1560 naar Spanje. (Zie: Von Fabriczy. Monographië'n des Kunstgewerbes. Medaillen der italienischen Renaissance,
blz. 87.)
2
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Nog een zilveren exemplaar, 5,93 gr. De letters iets
grooter.
Verz. Friesch Gen.
Een in zilver, -5,8 gr., dat wegens slijtage, vrij grof is
nagegraveerd. (*)
Verz. Friesch Gen.
Uit een , artistiek oogpunt is dit liet best geslaagd
,geusken". De beeltenis, vrij zeker ook ontleend aan eene
van Poggini's portret-medailles, is fijn behandeld. Oog en
neus zijn goed geteekend. Haar en baard zijn fijntjes
aangegeven. Alles is met toewijding gedaan. Het is werk
van Vlaamschen stijl. Jacques Jonghelinck( 2 ) is vrij zeker
de vervaardiger van dit stuk. Het kenmerkende, liet
sprekende, liet eigenaardige Filips-type ontbreekt echter
geheel. Poggini heeft dit op zijne medailles zoo juist en
toch zonder overdrijving weergegeven. De handen op de
keerzijde missen kracht. Zeer goed gebouwd zijn ze, maar
als teeken van een gesloten verbond, zijn ze te slap, de
kneep is niet ferm genoeg, te nieuwmodisch.(3)
Eene belangwekkende medaille is no. 11, pi. IV. Op
de voorzijde liet hoofd des Konings, nu van de rechterzijde
gezien, ongedekt met kaiitkraag. Gewoon omschrift, door
punten gescheiden. De zigzag-versiering van den harnas') In den Catalogus der Neder]andsohe Gedenkpenningen van het
Kon. Penningkabinet te VGravenhage, 1903, dl. I, is onder no. 205
een gouden exemplaar van dezen penning vermeld, waarop de S
omgekeerd staat, (leen onzer stukken heeft die stempelfout.
°) Jacques Jonglielinck, geb. te Antwerpen 1530, gest. 1606.
Beeldhouwer en medailleur.
3
) Deze geuzenpenning heeft gediend tot voorbeeld voor het
draagteeken van „The Holland Society of New-York. Dat insigne
heeft echter twee napjes en ééne kalebas in plaats van éénen nap
en twee fleschjes. Op de keerzijde is het jaartal 1566 in het muntveld gegraveerd. Het wordt gedragen aan een oranjelint, bevestigd
aan eene gesp met het opschrift: The Holland Society of New-York.
Het portret der voorzijde is uitnemend nagebootst. Dit fraaie draagteeken bevindt zich in de Verz. van Mej. De Man te Middelburg.
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kraag doet aan onze eerste reeks denken. Een stippelrand
omsluit het randschrift. Onder den schouder : 0. V. F. F.
Handen en tasschen vullen de keerzijde. Het omschrift
begint boven en loopt door onder de tasch ; op geen deivorige draagteekens wordt dit aangetroffen. Geen jaartal.
Stippelrand.
Ovaal. Zilver, met oog. 5,15 gr. Gegoten. Onbeschreven.
Verz. Zeeuwsen Gen.
Het kopje is mooi gevormd, fijn geteekend. De neus
is wat diep ingesneden, doch liet karakteristieke van het
portret is zeer goed uitgedrukt. Haar en baard zijn zacht
en natuurlijk gedaan, doch het bijwerk is minder goed
verzorgd. De keerzij is slordig van lijn, handen zonder
kracht en lompe tasschen, ze maakt eenen slechten indruk;
waaruit volgt dat voor- en keerzijde niet van dezelfde
hand zijn. Wij hebben uit de initialen den naam des
makers niet kunnen vinden. Bij het onderzoek der keerzijde dachten wij een oogenblik werk uit lateren tijd te
zien. Het stukje is zeldzaam en veel beter dan de namaaksels. Vergelijk het met no's. 14, 15 en 16, op plaat IV.
Het grootste onzer verbondsteekens is no. 12 op plaat
IV. Op den voorkant liet portret van koning Filips, van
de linkerzijde gezien, blootshoofds, in wapenrusting, met
plooikraag. Op het harnas de Medusakop. Onder den
schouder ingesneden: 1571. Het muntveld is gestippeld.
Gewoon omschrift. Duidelijke letter. Geen afscheiding
tusschen de woorden. Ineengeslagen handen en bedelzak
op de achterzijde. Het gebruikelijke randschrift. Besace.
Het jaartal 1566 ingesneden.
Ovaal. Zilver (laag gehalte). 21,655 gr. Met oog. Gegoten en geciseleerd. Onbeschreven. Verz. Zeeuwsen Gen.
's Konings tronie op dit stuk is eene grove kopie van
de beeltenis op den portret-penning van Jean Paul Poggini.
(Zie: Van Loon I, 8—2). De neusvleugel is recht en
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scherp, het oog te rond en misfceekend. De Habsburger
onderkaak komt sterk uit. Haar en baard zijn te hard,
te grof gegraveerd.
Ondanks deze gebreken, zit er iets krachtigs in dit werk.
Het is goed van verhouding. Zoo is 't ook'met de keerzijde gesteld ; het mode-lé is goed, maar de afwerking is
niet fijn genoeg. Het jaartal der voorzijde bewijst, dat
de drager van dit insigne niet tot de oprichters van het
Compromis heeft behoord.
Te Water vermeldt, dat de Zeeuwsche adel geen deel
nam aan het Verbond. Missschien dat deze penning, uit
Zeeland afkomstig, gedragen. is door eenen in 1571 tot de
Geuzen bekeerden edelman.
De laatste dezer Geuzenpenningen is een uiterst zeldzaam stukje. Zie plaat IV, no. 13. Men ziet het borstbeeld van den Spaanschen koning van de rechterzijde.
Geharnast enz. Het randschrift is gewoon, behalve dat
fideles met één l gespeld is. Geene afscheiding tusschen
de woorden. De muntrand is dubbel gestreept. Twee
handjes aan dunne armen, versierd met kanten mouwkragen en twee sierlijke bedeltasschen prijken op de keerzijde.
Gewoon omschrift, met punten, het loopt langs den geheelen muntrand.
Rond. Zilver. 12,85 gr. Geslagen. Niet bij Van Loon.
Afgebeeld bij Herrgott, no. 49. (r)
Verz. S. W.
De graveur van dezen penning was geen kunstenaar.
De teekening is slordig. De details zijn lomp voorgesteld.
De beeltenis is niet gelijkend en mist de eigenaardigheden
') Herrgott, Nummotheca principum Austriae ex gazis Aulae
Caesareae potissimum instructa et aliunde aueta quae a prima
aetate, qua in Austria cusa fuit moneta sub Babenbergicae stirpis
marchionibus ad usque Habsburgicae gentis principes.
Friburgi Brisg. 1752—53.
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van den Filips-kop. Ook de letters zijn leelijk gevormd.
Op den kraag der wapenrusting vertoonen zich weer die
driehoeken met stippen, zooals op nos. 1, 2, 3 en 11. (-1)
De handen met kanten mouwen en de tasschen zijn
geheel verschillend van die der vorige penningen. Als
zinnebeeld van het gesloten Verbond is deze voorstelling
niet ernstig genoeg. De graveur heeft zich blijkbaar geen
rekenschap gegeven van de beteekems zijner figuren. Het
is dekoratief werk en maakt den indruk van Duitschen oorsprong te zijn. De hooge muntrand doet ons denken, dat
dit penninkje geschroefd is en daaruit zou volgen, dat het
van lateren datum is. Wij durven dit echter niet beslissen.
De nummers 14, 15 en 16 op plaat IV zijn gegotene
en geciseleerde namaaksels uit het begin der 18de eeuw,
van onze nos. 5 en 8 en van den penning bij Van Loon,
dl. I , blz. 105. Zij hebben alle eigenaardigheden van de
namaak uit dien tijd. Wrj lieten ze afbeelden ter vergelijking.

Het verzoekschrift der Edelen had m de Zeventien Gewesten eene ontroering teweeggebracht. Het werd door
velen toegejuicht. Men hoopte, dat het den Koning tot
toegeeflijkheid zoude bewegen. Toch was de sympathie
niet algemeen. De partij, die Granvelle's staatkunde toegedaan was, de Kardinalisten, de voorstanders van het
absolute gezag, keurde het af. Onder hen treedt Filips
van Croy, hertog van Aerschot enz., het meest op den
voorgrond. Hij was een man van middelmatige bekwaamheid, zeer hoogmoedig, maar te gelijk edel en groothartig. (2)
'! De draagteekens, waarop de koning van de rechterzijde wordt
gezien, hebben alle deze driehoekige versiering op den harnaskraag.
Op de portretten, die men van de linkerzijde ziet wordt ze niet
aangetroffen. Dit wijst er op, dat de eerste naar hetzelfde voorbeeld,
schilderij of gravure, zijn gemaakt.
2
) Zie: Nuijens, blz. 79.

Wumkes.nl

300

DE DRAAGTEEKENS

PI ij was niet over te halen tot eenige daad, die naar zijn
gevoelen streed met de plichten jegens zijnen Vorst; toch
had hij den moed Alva's daden te veroordeelen. Om zijne
gehechtheid aan de Kerk en zijne trouw aan den Koning
openbaar te toonen, droegen hij en zijne dienaren aan hunne
hoeden een klein zilveren blazoen of insigne, waarop aan
de eene zijde het borstbeeld van Christus en aan de keerzijde het Lieve-Vrouwebeeld van Hal te zien is. (')
Als vurige tegenstander van de nieuwe leer, kwam Aerschot voor zijne overtuiging uit. De Landvoogdes was
zeer verheugd, toen de Hertog, aldus geteekend, te Brussel kwam. Ook Paus Pius V was daarmede zeer ingenomen. (2)
De abt Bizot vermeldt deze gebeurtenis niet. Beuckel
van Santen schrijft in zijn handschrift (1657) over het
') Halle of Hal is een stadje in Zuid-Brabant, Z. Z. W. van Brussel.
De voorouders van Aerschot schonken in 126/ dit O. L. Vrouwebeeld
aan de kerk. Dit is een der fraaiste gothische kerken van België
uit liet laatst der 14de eeuw. Het wonderdoende Mariabeeld lokt
duizenden bedevaartgangers derwaarts. Volgens eene oude overlevering, waaraan de Brabantsclie philoloog Justns Lipsius (1547—
1606) een geheel boek heeft gewijd, (Miracula Divae Virginis Hallensis.) stapte dat Mariabeeld, gedurende zeker beleg der stad, van
haar altaar af, wandelde de kerk uit en ving in haar kleed de
kogels van den vijand op. Eenige dier kogels kan men nog in de
kerk zien. Men schat het getal der pelgrims, die nog in onzen
tijd jaarlijks naar 0. L. Vrouw van Halle komen op meer dan 60000
en op de lange lijst der bedevaartgangers treft men ook reeds in
vroegere eeuwen, doorluchtige namen aan, b.v. Filips de Goede,
Hertog van Bourgondië, Keizer Maxirniliaan, Karel V, Lodewijk XI
Koning van Frankrijk en Filips II Koning van Spanje, die allen
kostbare geschenken offerden.
Zie: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem,
dl. XI. afl. III, blz. XXVII.
s
) Als proeve van de stemming der Antigouzen-partij leze men:
„Copie du mandement ou lettres aux geulx donnez par Ie maistre
satanas", in de Algemeene Kunst- en Letterbode, 1853, blz. 66.
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„Mariabeeldje" en voegt er bij: „De Hertog van Arschot,
in zijne stad Hal weezende om zijne Godsdienst te pleegen,
heeft niet zoo ras de nieuwigheden verstaan, die te Brussel med het draagen der Geuzepenningen op de hoeden
omgingen of hi deed aanstonds zilveren Penningjes slaan,
med een Verbeelding der Lieve Vrouw van Hal en het
kind Jezus in haar arm; welke hi en de med hem gezinde
Adel aan hunne hoeden droegen, om daarmede de Boomsgezinde, van de Geuse-adeï te kennen onderscheiden, En
zoodanig is hi te Brussel, daar 't terstond van de Spaansgezinde nagebootst wierd, verschuenen, tot overgroote blijdschap der Gouvernante, die 't zelve aan de Paus Pius de
V deed boodschappen; waarop de voormelde Penningen
door ziene Pau/.elijke Heiligheid gezeegend en geheiligd
zijn geworden, en aan de Draagers derzelve vergeeving en
aflaat hunne]1 zonden verleend."
Van Loon heeft vier dezer penningen afgebeeld, (dl. I,
blz. 88), op plaat V geven wij zes variëteiten. Het zijn
eigenlijk gewone bedevaarts-penningen, die de pelgrims
als aandenken dragen. Als onderscheidingsteeken voor de
partij der rcgeerhig, der Kardinalisten, als tegenblazoen
der geuzenpenningen hebben deze draagteekens niets eigenaardigH, geen eigen embleem, geen toepasselijk opschrift.
Zij onderscheiden zich. hierdoor van de geuxenpenningen,
die zeer karakteristiek zijn.
Het eerste penninkje vertoont op de voorzijde het borstbeeld van Christus niet ïichtkrans. Zie: pi. V no. 1. Het
randschrift luidt: Salva-fcor mundi. (Verlosser der wereld.)
De achterzijde draagt het Lieve-Vrouwebeeld van Hal,
op een gevleugeld engelenkopje. Omschrift: N. Da- va.
Hal.
Achtkantig. Zilver. 2,77 gr. Gestempeld. De stempel is versprongen. Vergelijk: Van Loon I, 88—1. Verz.
Friesch Gen.
20
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Het borstbeeld der voorzijde is niet handig geteekend,
toch ziet het er primitief uit. De graveur toont grooten
eerbied voor zijn onderwerp, en ofschoon het hem niet
gelukt is eene mooie goed belijnde beeltenis te maken,
heeft hij toch zooveel bereikt, dat elk in zijn beeld den
Heiland ziet. Het Mariabeeld op den achterkant is beter
geslaagd, liet is dekoratie!' opgevat. Dit geheele penninkje
getuigt van vroomheid.
Van het tweede draagpenninkje is het Christusbeeid veel
beter gevormd. Omschrift: Salva-tor mun. di. Op de
keerzijde liet Mariabeeld. Omschrift: N. Dam. de Hal.
Zie: plaat V, no. 2. Iets afgesleten. Aclitkantig. Zilver.
2,59 gr. Met oog. Gestempeld. Vergelijk: Van Loon
I, 8 8 - 2 .
Verz. Friesch Gen.
Het borstbeeld van den Verlosser is op dit stukje goed
van vorm, dit maakt een groot verschil met het vorige.
Het is realistisch opgevat. Vroomheid ontbreekt geheel.
Het portret heeft niet liet eigenaardige, waardoor de
Heiland wordt aangeduid.
Het kleinste stuk dezer reeks, plaat V, no. 3, is ovaal
rond. De figuren zijn daarop zeer flauw afgedrukt. Alleen de keerzijde heeft een omschrift: N. D. D. Hal.
Ovaal. Zilver. 0,97 gr. Met oog. Gestempeld. Vergelijk: Van Loon. I , 83 — 3.
Verz. Friesch Gen.
Op onzen vierden pelgrimspenning treffen wij gelijke
voorstellingen aan. Boven het hoofd des Heeren ziet men
hier geen liclitkrans. Omschrift: Salva-tor. Het O. L.
Vrouwebeeld heeft eenigszins anderen vorm. Randschrift:
N. D. D. Hal.
Aclitkantig. Het oog is afgebroken. Zilver. 1.37 gr.
Gestempeld. Vergelijk: Van Loon 1,88—4.
Verz. Priesch Gen.
De keerzijde van dit aardige penninkje vertoont het
Mariabeeld in eenvoudige strenge lijnen. Zie: PI. V, no. 4.
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Nummer vijf is eenzijdig. PI. V, no. 5. Het is versierd met eene zeer nuchtere voorstelling van het Madonnabeeld. Opschrift: Hal.
Ruitvormig. Omlijst door vier bogen en vier hoeken.
Zilver met ring. 0.65 gr. Gestempeld. Met bij Van Loon.
Verz. Priesch Gen. f1)
Het laatste draagteeken verschilt van de vorige door
den voorkant. Hierop vertoont zich het beeld van den
Verlosser, staande, de rechterhand zegenend opgeheven,
in de linker den wereldbol dragende. Omscbrift: Salvator. De keerzijde prijkt met het Mariabeeld. Opschrift:
N. D. D. Hal. De lijnen en versieringen der kleeding
zijn hier eenvoudig.
Achtkantig. Zilver. 1.67 gr. Met oog en ring. Geslagen. PI. V, no. 6. Verz. Friesch Gen. Niet bij Van
Loon. (2)
Zooals bij de meeste draagteekens kan ook deze serie
slechts op weinig kunstwaarde bogen. Het borstbeeld op
no. 2 komt uit goede handen. De ongekunstelde voorstelling en de gestileerde versiering van het MadonnabeeJd
geven aan deze teekens eenen eigenaardig vromen stempel.
Het nioet gezegd worden, dat zoo de Hertog van âerschot
en zijn gevolg deze penningen op hunne hoeden hebben
gedragen, zij zich met een zeer bescheiden, weinig opvallend draagteeken hebben getooid.
De draagpenningen der laatste categorie vertoonen een
geheel ander karakter dan die der vorige. De bedevaarts*) Zie over deze draagpenningen, waarvan vele verschillende
soorten voorkomen, Dirks Bepert., dl. I, blz. 95.
2
) L. Minard Van Hoorebeke, Gand, 1878. Deseription de
Méreaux ete. II pag. 183. Men vindt hier vier penningen afgebeeld,
geheel overeenkomende met die bij van Loon. Vrij zeker zijn ze
uit dat werk overgenomen.
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penning vertolkt liefde en eerbied voor eene godsdienstige
overtuiging. De „halve manen" spreken, door vorm en
opschrift, van afkeer en vijandschap van het geloof der
vaderen. Om dit sterk te doen uitkomen, wordt de leer
van Mohammed (der z. g. ongeloovige Turken) verheven
boven het Christelijk geloof. Het valt niet te ontkennen;
er spreekt haat uit dit draagteeken. Wij vmden het
niet sympathiek! De beeldstormerij, die geweldige uiting
van verachting van het oude geloof, vindt haren weerklank
in het opschrift van dit insigne. Als teeken van eene
nieuwe sekte van belijders van Christus, vinden wij vorm
en in schrift niet gelukkig gekozen; toch was dit inderdaad de oorspronkelijke bestemming. In deel V van het
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsen Genootschap
voor Munt- en Penningkunde, blz. '22, herinnert Mej. M.
de Man te Middelburg aan eene mededeeling over de halve
manen van Boisot, door den bekenden penningkundige Jhr.
C. Â. Rethaan Macaré gedaan, in eene sektie-vergadermg
(26 Juni. 1854) van het Prov. Utrechtsen Genootschap voor
Kunsten en Wetenschappen. De Heer Macaré berichtte,
op grond van aanteekenlngen in hei; „Antwerpsen Kronijkje" (blz. 57) en in de „Opkomst der Neclerlandscke
beroerten" van Rich. Steganus (blz. 39), dat deze penningen het eerst gedragen zijn te Antwerpen in 1566, als
onderscheidingsteeken der Hervormden bij dehagepreeken,
buiten de stad in het open veld gehouden door Herman
Moclet en andere predikers. (-1) Men hechtte dit teeken op
hoed of mouw en aldus getooid en het geuzeniied zingende:
') Hermannes Moclet, geboren te Zwolle, opgevoed in don geestelijken stand, was eerst monnik, geraakte bekend met de Hervormde
leer en werd in 1545, door de plakkaten van Karel V, genoodzaakt
Zwolle te verlaten. Hij predikte d -n Men Juni 1566 liet eerst in
't openbaar in de nabijheid van Oudenaarde, daarna te Antwerpen.
Hij was een heftig, eerzuchtig man. Op de "bijeenkomst te St. Truyen
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„Halve manen op de mouw"
„Liever Turksch dan Papauw."
begeleidde men, na afloop der predikatie, de ijveraars stadwaarts. Er bevonden zich te Antwerpen toen vele Franschen en Walen ; het sermoen werd beurtelings in het
Vlaamsen en in het Fransch gehouden. Daarom is misschien het opschrift in twee talen gesteld. De spreuken
zijn een blijk van de opgewondenheid dier dagen ; de heftige en woelige Modefc zal daartoe zeker hebben bijgedragen.
Na 1572 werd hij tot leeraar der Watergeuzen benoemd,
en zoo zijn wellicht deze halve manen in gebruik gekomen
bij het scheepsvolk van Boisot. (l)
Vorm en devies dezer penningen bevestigen geheel de
bovenvermelde mededeeling. Tot zinstaai voor vrijbuiters
konden deze teekens niet bestemd zijn ; ze dragen daarvoor eenen te sterk uitkomenden kerkelijken stempel. De
bezoekers der hagepreeken werden door Alva ingedaagd
en vervolgd, velen kozen hunne wijkplaats op de schepen
der Geuzen ; ook op deze wijze kwam de halve maan op
de vloot.
De geschiedschrijvers beschouwden deze maantjes als
het eigen teeken der Watergeuzen, en maken er eerst
melding van bij het ontzet van Leiden. Van het omschrift
geven zij soms spitsvondige verklaringen. (2)
Bor vermeldt daarvan (dl. I, blz. 552): „De aenkomste
van dese Zeelanders maekte eenen schrik onder haer vijanen te Lier verschenen de afgezanten der Antwerpsche Synode, De
la Grange, Modet en Du Jon. (Zie: Blok dl. III, blz. 44.) Modet
werd later Hofprediker van Prins Willem I ; ook in deze betrekking
toonde hij somtijds zijn heftig karakter, 's Prinsen gemalin Charlotte van Bourbon noemde hem daarom „Immodet",
') Dirks Bepert., dl. 1, no's. 521—525. v.ermeldt halve manen met
de jaartallen: 1573, 1574 en 1580.
3
) Zie: Van Groningen. Geschiedenis der Watergeuzen, te Leiden, 1840. blz. 404.
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den, want het meestendeel eenen wreden en wilden hoop
was, sommige droegen silvere halve manen, daerop geschreven stond : Liever Turx dan Paus. Zij waren gevreest,
omdat se niemand en spaerden, hoe grote meesters dattet
waren".
Wagenaar bericht (dl. VI, blz. 488.) „Voorts hadden zij
halva maanen op de hoeden, met dit Opschrift: Liever
Turksch dan Pausch; woorden, waarvan de meesten de
kragt niet begreepen, en die bij de bekwaamsten betekenden, dat de Turk min kragt aan 't geweeten deedt en zijn
woord beter hield dan de Paus."
De beschrijving van Bizot is zeer bijzonder. Hij heeft
blijkbaar begrepen, dat het opschrift der halve manen
geene strijdleus kon zijn. Op blz. 24 schrijft hij: „'t Vijfde
is een halve Maan, welke de Waaien en andere Soldaaten
aan de Ooren, als ook op de zijde van hunne Hoeden
droegen, met dit opschrift: En despit de la Mes (In spijt
van de Misse) en d'andere zijde : Liver Turcx dan Paus".
Hoewel de Bondgenooten altijd voor de Vrijheid streeden,
gelijk deese bovenstaande Penningen genoegsaam uitwijsen;
en niet tot vervolging van de Religie; wilden echter veele
uit een verkeerden ijver, dat men soude seggen, Haec
Religionis Ergo, dit's om de Religie.'^ 1 )
Dank zij het artikel van Mej. Be Man, weten wij het
opschrift der manen nu beter te verklaren. Wij kunnen
deze draagteekens, door Van Loon gedateerd op 1574,
terug brengen op 1566, zoodat alle in dit opstel voorkomende insignes in hetzelfde jaar zijn ontslaan.
') Yan Loon schrijft (in 1732), dat aan de zilveren halve manen
der Watergeuzen „ook onze hedendaagsche bootsgezellen liet draagen
van halve maantjes aan de oorringen zullen ontleend en overgeërfd
hebben."
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De groote penning, pi. V, no. 7, heeft geen opschrift.
Zilver. 43 gr. Met oog. Gegoten. Niet bij Van Loon.
Onbeschreven.
Verz. S. W.
De tweede voert het opschrift : En depit de la mes, en
op de andere zijde : Liver Turcx dan Paus. Tusschen de
woorden eene garnaal en eene ster. Het opschrift staat
tusschen twee gladde streepranden.
Gegoten. Zilver, 9,25 gr. Met oog en ring*. Van Loon
I, 192 — 1. Plaat V, no.. 8.
Verz. Mej. De Man te Middelburg.
Plaat V no. 9, stelt eene gegraveerde halve maan voor.
Opschrift gewoon. Turx, zonder c. Aan beide zijden eene
ster in het opschrift.
Zilver. 10,1 gr. Met oog. Grove gravure. Van Loon I, 192-2,
Verz. S. W.
De volgende maan, op plaat V, no. 10, heeft gelijk opschrift. Turx zonder c. Men heeft het muntveld gegraveerd, om wat toon te geven aan het gezicht.
Zilver, 9,1 gr. Pijn gegraveerd. Met oog. Variant
van Van Loon I, 192-2.
Verz. S. W.
De laatste is eene zeer dunne schijf; de teekemng is
grof ingesneden. Gewoon opschrift. Turx. Garnaal en ster.
Zilver. 5.5 gr. Met oog. Van Loon I, 192-3. Plaat
V, no. 11.
Verz. Friesch Gen.( ] )
Als kunstwerk kunnen de draagteekens der laatste reeks
*) In den „Catalogue des Medailles, qui se trouvent dans Ie
Cabinet cîe Nieolas Chevalier à Amsterdam" plan. 1690, vonden wij
eene halve maan aldus "beschreven: „1574. Pièces du siège de Leyden
que les Habitans portoient pour se moquer sur leur chapeau, avec
oette inscription: En dépit de la Messe. Revers. Liever Turcx
dan Spaens.
Nikolaas Chevalier handelde in „Aaloude en Hedensdaagsehe Gedenkpenningen". Uit bovenstaande beschrijving blijkt, dat hij de
beteekenis van zijne medailles niet kende.
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ons weinig bekoren. Het zijn eenvoudige, vrij goed gemaakte stukken. Het is moeilijk zich van de echtheid
dezer medailles te verzekeren, omdat zij zoo gemakkelijk
na te maken zijn.

Het jaar 1566 is voor de geschiedenis en voor de penningkunde beide belangrijk.
Voor de historie, omdat het in dit jaar komt tot eene
botsing van tegenstrijdige belangen; tussclien de Edelen
die hunne privilegiën en vrijheden, ook de geloofsvrijheid
verdedigen, en den Vorst die, zooals zijne voorgangers
uit het Bourgondische en het Habsburgsche huis, streeft
naar centralisatie van macht.
1566 is belangrijk voor de numismatiek, door het voor
de eerste maal gebruiken van den draagpenning, als teeken eener staatkundige of kerkelijke partij.
Onze draagteekens vormen onder de Nederlandsche gedenkpenningen eene aparte groep, die wijst op een tijdstip van geestdrift, waarop de wensch naar gewetensvrijheid zich openbaart, door eene wettige poging om haar
te verkrijgen.
Onder het zwierige kleed der 16de-eeuwsclie heeren
klopte een fier en vrijheidlievend hart.
De kameren der rederijkers, de confréries der boogschutters en de gilden hadden de dragers hunner emblemen opgevoed tot zelfbewuste menschen. In de stedelijke regeering brachten zij mannen die, nu er een nieuwe godsdienst
was, zich geen geweld lieten aandoen bij de keuze tusschen nieuw en oud.
Deze draagteekens herinneren ons wel degelijk aan personen en feiten, die meetellen in 's lands historie. Zij
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kunnen dus zonder bezwaar tot de gedenkpenningen worden gerekend.
Al blijven de officieele historiepenningen en jetons, in
onze schatting, den voorrang behouden; de draagteekens
ontleenen hunne bekoring aan het persoonlijke, het enthousiaste, waarvan zij getuigen.
De oudere geschiedschrijvers hebben aan de dragers dezer blazoenen vaak ideale hoedanigheden toegedicht, doch
ook zonder die vergoding, blijven wij hunne nagedachtenis
vereeren, als menschen met stalen wilskracht, vurige overtuiging en heldenmoed.

Wij brengen onzen oprechten dank aan allen die ons
bij dit opstel hunne hulp verleenden.
S. WIGERSMA HZN.
Leeuwarden, 30 Juni 1905.
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