Verhaal van het ontstaan van den
gedenkpenning op de vrijverklaring van
Amerika in 1782.

Den 15en Juli 1910 werd in het gouvernementshuis te
Leeuwarden eene gedenkplaat onthuld ter herinnering
aan het feit, dat de Friesche Staten, bij besluit van 26
Februari 1782, het eerst van al de geunieerde provinciën,
aan hunne Gecommitteerden ter Staten-Generaal opdroegen het daarheen te leiden, dat John Adams als gezant
van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika zou worden
erkend. J)
') Men vindt het besluit in „De Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, enz." te Amsterdam, 1782, blz. 396. Zie over het feit
zelf: „Frieslands voorgaan bij de erkenning van den NoordAmerikaanschen Staat", door Mr. P. C. J. A. Boeles, in de
Leeuwarder Courant van 12 Juli 1909, no. 161, 2e blad. Verder:
„Frieslands houding in betrekking tot de onafhankelijkheidsverklaring van Noord-Amerika, 1782", door N. J. Waringa, in het
Leeuwarder Nieuwsblad van 15 en 16 Juli 1910, no. 514 en 515,
en: „De erkenning van den Noord-Amerikaanschen Staat door
de republiek der Vereenigde Nederlanden", door Dr. F. G. Slothouwer in de: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en
Oudheidkunde, 3e reeks, dl. VII, (1893) blz. 146.
9
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Deze gedenkplaat, in brons met eikenhouten lijst, werd
geschonken door de „De Witt Historical Society of Tompkins County", en is versierd met de wapens der Vereenigde Staten, Nederland, New-York, Friesland, Leeuwarden en Ithaca en met het zegel van de Historical Society.
Het opschrift is als volgt:
Memorial of gratitude.
At Leeuwarden in the States of Friesland Februari 1782
the first vote was taken wich led to the recognition of
the independence of the United States of America by the
Republic of the United Netherlands, erected by the De
Witt Historical Society of Tompkins County of Ithaca N.Y.
A. D. 1909.
De heer W. Elliot Griffis van Ithaca, buitengewoon lid
van het Friesch Genootschap, had aan het bestuur van dat
genootschap verzocht deze plechtigheid te willen regelen.
Het bestuur wendde zich daartoe tot heeren Gedeputeerde
Staten dezer provincie, die in de vestibule van het gouvernementsgebouw eene plaats aanwezen, waar de plaquette
kon worden aangebracht; en zoo werd ook verder in
gezamenlijk overleg de huldebetooning der Amerikanen
voorbereid.
De heer Griffis, met echtgenoote en zoon en eenige
vrienden daartoe overgekomen, droeg het gedenkteeken
op den bepaalden dag met eene geestdriftvolle rede op
aan het bestuur dezer provincie. *)
Na afloop der plechtigheid werd een bezoek gebracht
aan het Friesch Museum, waar eene tentoonstelling georganiseerd was van geschriften, prenten en penningen,
betrekking hebbende op het te herdenken feit. z) Een
') De Leeuwarder Courant van 16 Juli 1909, no. 165, geeft in
een artikel „Amerika's hulde aan Friesland" een volledig verslag
van de plechtige inwijding der gedenkplaat.
8
) Het zijn de daar tentoongestelde ontwerpen voor den gedenkpenning geweest, welke aanleiding gaven tot het schrijven
van dit opstel.
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diner, aangeboden door den Voorzitter van het Friesch
Genootschap Mr. W. J. van Weideren baron Rengers,
besloot de feestelijkheid.
De Friesche landdag van 1782 was met zijn besluit van
den 26en Februari, dat gelijk stond met de erkenning van
Amerika als vrijen staat (onafhankelijk van Engeland), de
Staten der andere gewesten voor. Spoedig volgden de
Staten van Holland hun voorbeeld. In April d. a. v. gingen
de Friesche Staten nogmaals voor door hunne medewerking tot eenen afzonderlijken vrede met Engeland te
weigeren.
Met groote geestdrift werden deze besluiten door de
patriotschgezinde Friezen begroet en vooral te Franeker
uitte die zich onder de professoren en studenten der
hoogeschool. Doch ook in de hoofdstad waren er velen,
vooral onder de gegoede kooplieden, die met deze regeeringsdaden zeer waren ingenomen, al toonde men die
vreugde op minder luidruchtige wijze.
In de laatste helft der 18e eeuw bestond er te Leeuwarden eene Vereeniging onder de kernachtige zinspreuk:
„Door Vrijheid en IJver", waartoe een 36-tal gegoede burgers, kooplieden en reeders, behoorde. Daaronder waren
vele Doopsgezinden. Men weet, dat deze van de regeering
waren uitgesloten. Het doel was handelsondernemingen
en speculatiën op touw te zetten. Men importeerde bijv.
tarwe uit Koningsbergen, zout uit San Lucar (in Spanje)
enz. Ook nam men zaken van publiek nut ter hand, als
het droogmaken van plassen en zelfs eene onderlinge
assurantie van Friesche schippers tegen de rooverij van
den koning van Marocco, e. d. Doch toen door den oorlog met Engeland aan den handel veel schade werd berokkend door het prijsmaken der schepen, werd men
ontevreden; en ofschoon het oorspronkelijk niet het doel
der Societeit was, duurde het niet lang of men bemoeide
zich ook met de politiek. Men critiseerde de landsregeering als te laks en te weinig doortastend, en zoo kreeg
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de Vereeniging „Door Vrijheid en IJver" eene tamelijk
sterk geprononceerde patriotsche tint. De vergaderingen
waren geheim. *)
De besluiten der Staten van Friesland van het voorjaar
van 1782 hadden de volkomen toejuiching en sympathie
ook van deze Vereeniging, en aan dit gevoelen wenschte
men in het openbaar uiting te geven door het schenken
van eenen gedenkpenning aan die Staten „ter eeuwige
memorie aan de cordate, volwijze en den Vaderlande zoo
heilzame besluiten". Men vond zich daartoe „geanimeerd
en uitgelokt door de Ingesetenen van Holland in verscheidene Steeden, die, hoe ongewoon de verrigtingen van dien
aart, door hunne plichtmatige dankadvissen aan hunne
Leeden van Regeeringen zijn voorgegaan".
De Societeit wenschte zich echter vooraf te overtuigen
of deze hulde, dit bewijs van goedkeuring, door de Staten
zou worden aangenomen. Op een request daartoe den
8en Mei 1782 aan de Staten verzonden, antwoordden deze
reeds den 16en: „Dat de Heeren Staaten betuigden een
sensible genoegen te nemen in dit geblijk van trouwe en
toegenegenheid, door de Societeit, als Haare Ingesetenen
betoond, en het verzoek, ten Requeste gedaan allesins
voor aangenaam hielden".
Naar aanleiding van dit gunstig antwoord hield de
enthousiaste President der Societeit Wopke Wopkens eene
van bombast gloeiende lofspraak op het edel gedrag der
Friesche Staten.
Het archief van die Vereeniging is voor een goed deel
*) De stemming over nieuwe leden geschiedde met erwten en
boonen.
30 April 1772 was besloten: „dat iemand wordende voorgesteld,
aan elk der praesente leeden zal worden gegeven een Ort, en
een Boon. En dat door de Boonen voor, en door de Orten zal
worden tegengestemt, en bij aldien bevonden word dat bij de
stemming meerder Orten dan bonen zijn gevallen, zoodanige
geproponeerde zal worden gehouden niet nominabel te zijn".
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in het bezit van het Friesch Genootschap, en daaraan ontleenen wij onze gegevens. Dezelfde bron werd geraadpleegd door den beschrijver der medaille, den heer Mr.
J. Dirks. Men vindt het stuk afgebeeld en beschreven in
het 8e vervolg op Van Loon, pi. 55, no. 572. Daar wordt
alles medegedeeld, wat betrekking heeft op de beteekenis
van den penning, doch de wijze waarop hij is ontstaan
wordt niet vermeld. Aangezien de ontwerpen en de schetsteekeningen voor deze medaille in het archief aanwezig
zijn, besloten wij de historie van het ontstaan van dit
gedenkstuk mede te deelen. Het komt toch uiterst zelden
voor, dat men in staat is na te gaan alle veranderingen
en verbeteringen, welke worden aangebracht, vóórdat het
begrip van eenen penning tot ontwerp en het ontwerp tot
werkelijkheid wordt. Tot dit gedeelte van de quaestie
zullen wij ons bepalen.
Toen men meende de Staten vooraf te moeten raadplegen, bleek het ook noodig aan dat college een plan, een
begrip, eenen indruk te geven van de voorstelling der medaille, welke zou worden aangeboden. In het request van
den 8en Mei gaf men eene omschrijving van den beeldenaar, en toen de Staten dit blijk van goedkeuring aanvaardden, was de Societeit harerzijds ook streng gebonden
aan dat ontwerp. Wij nemen die beschrijving woordelijk
over uit het verzoekschrift. Zij is de basis, waarop alle
ontwerpen steunen. Ze luidt aldus: „Zij (de Societeit)
had een esquisse, een rauw ontwerp, daartoe geconcipieert, dat aan de eene kant zoude gezet worden het
Wapen van Friesland, vastgehouden door een hand, koomende uit een wolk, met deeseiof diergelijke inscriptie.
„Aan de Staaten van Friesland, ter dankbaare nagedagtenisse van de Landsdagen in Febr. en April 1782, toegewijd
door de Societeit „door Vrijheid en IJver". Inhoudende
dus eenen algemeenen aplause op alle de Besluiten op
deeze Twee Landsdagen genomen, Terwijl aan de andere
kant meer special konden worden gedistingueert, de twee
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Gevallen, het algemeene Vaderland het meest interesseerende, waarin UwEd.Mog. aan de Staaten der andere Provinciën zijn voorgegaan en die daarom verdienen als op
den voorgrond geplaatst, het meest vooruit te komen; het
aannemen namelijk van den heer Adams, als minister van
de Vereenigde Staaten van Noord-America bij deesen Staat;
en het afwijzen (der Russische mediatie tot het aangaan)
van eenen separaten Vreede met Engeland; sinnebeeldig
te vertoonen door een Vries naar den Ouden en caracteristicquen trant der Vriesen gekleed, gevende zijne Regterhand aan den Noord-Americaan, als bewijs van Vriendschap
en Broederschap, terwijl hij met zijn Slinkerhand afwijst
den Vreede hem door den Brit aangeboden, als Verders
met zoodanige gepaste bijvoegselen en sinnebeeldige vercieringen als de Societeit misschien het gevoeglijkst aan de
Vindinge van den medailîeur zoude kunnen overlaaten.
De Societeit had wel gewenscht er ook iets te kunnen
bijvoegen, als een spreekend bewijs der algemeene goedkeuringe van UwEd.Moges gedrag opzigtelijk en met betrekking tot den Hertog van Brunswijk, veldmaarschalk
over de Legers van den Staat *), doch zij vreesde daar
door te veel te zullen particulariseeren en gevaarte loopen
van aan minweldenkenden gelegenheid te geeven, r.:n door
captieuse aanmerkingen, haar gedrag, eerder stcekende en
pasquillant, dan dankbaar en welmeenende, gelijk het in
waarheid is, te doen schijnen".2)
a
) Het feit waarop hier wordt gezinspeeld is,dat: den ll en Maart
1782 de Staten van Friesland in eene missive aan Prins Willem
V wezen op den algemeenen haat „tegens den Persoon en het
Ministerij van den Hertog van Brunswijk" en den Prins verzochten „dien heer te willen persuadeeren om zich uit de directie
van zaken te onttrekken en zich uit de Republiek te retireeren".
Zie deze missive en het antwoord in de Ned. Jaarboeken, 1782,
blz. 399—405, en het wederantwoord der Staten op blz. 989.
s
) în de notulen der vergadering van 22 April 1782, waarin
het medailleplan het eerst werd besproken leest men: „Dat ook
ets particuliers ter applause strekkende van H.Ed.Mog. gedrag
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Ziedaar in groote lijnen de grondidee voor den gedenkpenning. Het moet worden erkend: de Societeit voert
eene voorzichtige politiek. Wij zullen gelegenheid hebben
op te merken, dat men zich angstvallig heeft gehouden
aan dit eerste plan.
Wij richten nu, 't is de 16° Mei 1782, onze schreden ter
comparitiekamer op de Nieuwestad te Leeuwarden. De
zetel van de Societeit „door Vrijheid en IJver" is in de
herberg „'t Zwart Kruis", van A. de Rijk, tegenover de
Langepijp aldaar. Om eene langwerpige tafel, op de bovenzaal, zitten 27 van de 35 leden. Zij zijn bij voorafgaande
aanzegging tot deze vergadering opgeroepen. Wij moesten
eigenlijk spreken van 35 in plaats van 36 leden, want de
heer Roelof Storm, mede-vroedschap dezer stede, is van
wege het medaillebesluit uit de Vereeniging getreden, betuigende „dat hem de vrijheid van Amerika geen oortje
kon scheelen".l)
Er wordt dapper gepraat en gerookt, de gouwenaar is
voortdurend in werking en hult deze brave vaderlanders
in eene wolk van tabakssmook. De wijn wordt op tafel
gezet.2) Zoodra onze oogen wat aan de atmosfeer gewend zijn, kunnen wij het gezelschap overzien. De meesten
zijn in blauwen of zwarten rok, bont zijden kamizool en
kuitbroek. Sommigen houden hun driekanten steek op
het hoofd, anderen toonen hun staartpruikje met twee
rollen. Allen dragen een halsdoek van hagelwit neteldoek,
en zwarte zijden kousen, 't Is een deftige, ernstige club.
opzigtelijk den Hertog op de medaille voorkwam, als dat hij b.v.
van den Vries over den schouder met verachtinge wierd aangezien.
Dit voorstel gedeclineerd om voorzigtige redenen".
J
) Ook Christoffel Bisschop schijnt tegen het besluit te zijn
geweest, doch is later van inzicht veranderd.
2
) Den 4™ Juni 1772 was besloten: „De Casteleijn te zeggen
wijn te houden van Marcon te Amsterdam, alsmede van Keima,
ieder apart genoteert om daarop van de Heeren hunne verkiezing
te kunnen worden geordoneerd.
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Midden voor de tafel zit de kregele, ambitieuse Wopke
Wopkens, oud-kapitein, le directeur of president; aan zijne
rechterzijde de secretaris Marten van der Veen. Links van
den voorzitter bemerken wij den 2en directeur Tjaerd van
der Walle, en zoo volgen de anderen naar vaste rij: Albert
Wartna, Klaas Gorter, Jentje Cats, Christoffel Bisschop,
Hein van Wicheren, Jacob de Haan l) enz.; allen dragers van
thans nog te Leeuwarden zeer bekende en geachte namen.
Uit de aanteekeningen van den secretaris vernemen wij
over het door de heeren verhandelde, het volgende:
„Op den 16en May 1782 de Societeit vergaderd zijnde
naar voorgaande aanzegginge; is geproponeert geworden
op welke manier, nu het consent daartoe door de Ed.Mog.
Heeren Staaten der Provincie is ingekomen, de voorgenomene Medaille op den spoedigste en bestvoegelijke wijze
zal worden in gereedheid gebragt; En is daarop geresolveert geworden met eenparige stemmen, dat er vier Heeren
Leden zouden worden gecommitteerd, om provisioneel te
bevorderen, dat er eene nette, welgeinventeerde tekeninge
van gemaakt werde, en zulks in maniere deese gecommitteerden bestvoeglijkst zullen vinden, 't welk gedaan
zijnde, alsdan nader ruggespraak te houden met de Societeit, opdat alsdan dientenevens verder kan worden overdacht, zooals de Societeit alsdan zal meenen te behoren,
dog zal bij deese te makene teekeningen moeten worden
in acht genomen, dat de daarna te makene medaille niet
valle buijten de Termen, in welke men daarvan een denkbeeld ten requeste aan de Ed Mog. Heeren Staaten heeft
opgegeven. Waarop in rondvraginge gebragt zijnde, wien
men tot gecommitteerden stelden; zijn daartoe genomineert de nagemelde Leeden als: W. Wopkens, T. v. d.
Walle, H. Balk 2), Dr. U. Cats.
") Jacob de Haan was de grootvader van moederszijde van
Mr. Jacob Dirks. De volledige ledenlijst vindt men in het opstel
van den heer Waringa.
') Waarschijnlijk Hermanus Balk, koopman in ijzer, gestorven
2 Jan. 1807, ligt in de Westerkerk alhier begraven.
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Aldus gedaan in dato voors, ter presentie van 21 presente Leeden, in kennis van mij als secretaris M. v. d. Veen".
Deze commissie aanvaardde hare taak, en elk der leden
schijnt een ontwerp van den penning te hebben gemaakt
en ingediend. Drie dezer wel „geinventeerde" schetsen
zijn in het archief bewaard gebleven.
Wopkens, de oud-kapitein,]) die vrij zeker beter praten
kon dan teekenen, heeft het niet verder gebracht dan een
ruw krabbertje (zie beneden) van de keerzij der medaille;
van het zinnebeeldige der voorzijde gaf hij enkel de beschrijving.

Ontwerp voor de keerzijde der medaille, geteekend door
den heer Wopkens.

't Sinnebeeldige — stelt hij zich aldus voor: „Een Vries
naar den Ouden trant met een hooge hoed; wijde broek;
korte Rok; en Manteltje; de schoenen toegestrickt, hebbende een baardtje, en twee moustaches, steunende tegens
'} Een brief met dankbetuiging voor den penning van den
heer J. L. Huber, op Schatsenburg onder Dronrijp, is geadresseerd aan: den heer W. Wopkens, Old capitein ter Recherche
op de Gragtswal buiten Leeuwarden.
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een zuijl, waarop Vrijheid, ter Regter van deselve een
Noordamericaan (zooals men die gewoon is te verbeelden)
houdende de Slinkerhand op een vierkante pijlkoker, waarop
de woorden algemeen congres en waarin 13 pijlen, ter
Slinkerhand een Engelschman, naar den hedendaagschen
trant gekleed, hebbende in zijn regterhand een Palmtak;
en in zijn slinker, dien hij een weinig agterwaards en als
bedektelijk houd, handboeijens. Voor den amerikaan liggen de boeijens welke hij ontworsteld is los op de grond.
Voor den Vries ligt een Leeuw, die als ontwakende zijn
hoofd opbuirt, en een hond die bij den Engelschman
staat, met de tong uit den bek, en de staart tusschen de
beenen, aangrijnst. De Vries geeft zijn Regterhand aan
den Amerikaan, en wijst met zijn Slinkerhand af de Vrede
Palm hem door den Engelschman aangeboden".
Ziedaar het ontwerp Wopkens. Aan eene spreuk of
omschrift is niet gedacht. De ijverige president heeft er
alleen over gepeinsd, zijne gedachten in beeld te omschrijven. Hij vergat, dat ook de oningewijde en de nakomeling uit den beeldenaar het doel en de beteekenis van de
medaille moeten kunnen opmaken. Dat de allegorie moet
wezen eene tegemoetkoming aan het verstand van den
beschouwer, en ze dus duidelijk en begrijpelijk moet zijn,
is niet bij hem opgekomen. Een groep bestaande uit een
Fries in kleeding naar ouden trant, een Amerikaan met
pijlkoker, een wilde dus, en een Engelschman in moderne
kleedij, met een olijftak in de hand. Wat zegt dat? Hoe
rijmt zich dat? Het moet worden erkend, de verbeelding,
de inventie, nam geen hooge vlucht!
Het tweede lid der medaille-commissie, de heer H. Balk,
had meer teekentalent.*) Hij heeft met vaardige hand
') Hij heeft blijkbaar de plaat in Winsemius (Chronique van
Vrieslandt, te Franeker bij Jan Lamrinck 1622, blz. 150,) tot voorbeeld gehad voor de kleeding van de hoofdfiguur op zijn medaille-ontwerp.
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een viertal schetsen ontworpen, en die, gemerkt met de
voorletters van zijn naam, zijnen medeleden aangeboden.
Zie plaat I, nos. 1, 2, 3 en 4.
Op no. i geeft de Fries rnet hoogen spitsen hoed (17e
eeuw), de hand aan een coquet ventje met steek en staartpruik. Gelukkig houdt deze vóór zich een ovaal schild
met het opschrift: „De Vereenigde Staten van N.Amerika",
anders had zelfs de listigste numismaat in hem nooit „de
Nieuwe Wereld" ontdekt. De Fries wijst met de linkerhand naar eenen vredetak, die een welgedaan heertje in
moderne kieedij hem aanbiedt. Achter dezen derden persoon gluipt een tijger; een slang glijdt uit zijnen vestzak:
dat is dus de verraderlijke Engelschman. Dit trio wordt
overgoten door hemellicht. Een engelfiguurtje toont den
vrijheidshoed en den hoorn des overvloeds.
De tv/eede schets van Balk, zie pi. 1, no. 2, geeft weinig verandering in de houding der figuren. De Fries heeft zijnen
punthoed af- en de Brit zijn steekje opgezet, de Amerikaan
is in een klassiek (Romeinsch) kostuum gestoken. Achter
hem brandt het altaar der dankbaarheid. Ook nu houdt
hij het schild met opschrift in de linkerhand. Vóór hem
liggen ketenen. De tijger zit naast den Engelschman en
bij zijn voet kronkelt, dreigende, de slang, 't Is of Albion's zoon eenen danspas uitvoert. In de lucht de symbolen van vrijheid en overvloed. Een bliksemstraal treft
den man des vredes midden in zijn driepunt
Ontwerp no. 3 (pi. I) heeft tot milieu een vrijheidsbeeld
met lans en hoed. Rechts staan de Amerikaan en de
Fries, gekostumeerd als op no. 2. Links maakt de Brit
nog steeds zijn „en avant". Hij heeft zijn hoed afgezet;
de hond naast hem keft tegen de zwevende vrijheidsgodin;
het addertje kronkelt kwaadaardig. Hemellicht beschijnt
deze apotheose. Een bliksemschicht bedreigt het Britsche
hoofd.
Van de vierde teekening (pi. I, no. 4) is de vrijheid
verdwenen. De Engelschman staat met hond en adder
deemoedig in den hoek. Zijn hoed heeft hij onder den
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arm. De Romeinsche Amerikaan voert nu het woord
„Congres" in zijn schild, en staat bij een altaar. De Fries
op den achtergrond maakt met de linkerhand een afwijzend gebaar. In de lucht een stralend licht, en in de
richting van den Brit nijdige vuurstralen. Het engeltje
met hoed en overvloedshoorn gluurt weer door de wolken.
De teekeningen, welke de heer Balk vervaardigde voor
de keerzijde der medaille, vertoonen in enkele lijnen het
Friesche wapen met de leeuwen, vastgehouden door eene
hand, komende uit eene lichtende wolk. Er is in die
ontwerpen alleen verschil in den stand der leeuwen. Wij
lieten de afbeelding van deze weinig belangrijke schetsjes
achterwege. Zijne detailteekening van het Friesche wapen,
waarop de zinnebeelden van handel en scheepvaart zijn
aangebracht, wordt voorgesteld door onderstaande afbeelding. De leeuwen zijn foutief (aanziende) geteekend.

Detailteekening van het Friesche wapen, door H. Balk.

De heer Balk verdient onzen lof voor zijn werk. Hij
heeft zijne voorstelling van het geval in lijnen kunnen
uitdrukken. Vrij zeker vertegenwoordigde hij het kunstvaardige talent der Societeit.

Wumkes.nl

PI. I

Ontwerpen voor den voorkant der medaille, geteekend door-H. BALK.
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PI. II.

Ontwerp van de voor* en keerzijde van de medaille, geteekend door het derde commissielid.

Ontwerptekeningen van de voorzijde der medaille door JACOBUS BUIJS te Amsterdam.
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De initialen, welke het derde commissielid onder zijne
medailleteekening heeft gezet, zijn doorgekrast. Zie pi. II,
no. 5 en 6. Wij kunnen derhalve niet met zekerheid vaststellen, of dit kunstwerk door Dr. U. Cats of door Tjaerd
van der Walle is vervaardigd. Het doet er trouwens ook
weinig toe. De idee is zoo platvloersch opgevat en zoo
nuchter voorgesteld, dat het „Sinnebeeldige" van het plan
tot een minimum is herleid. Het groepje schommelt op
een eiland, tusschen lucht en water. Van beeldspraak is
hier eigenlijk geen sprake! Geen zegenende engel, noch
toornende bliksem De lucht is effen als op eenen mooien
zomerdag. Op de landtong staat een Fries, kenbaar aan
den pofbroek en het manteltje (dat Wopkens voorschreef),
met eene klapmuts op het hoofd, in watergeuskostuum. *)
Hij reikt de hand aan een mager heer met kaplaarzen,
witte pantalon, statierok en degen, gekapt met zakpruik
en steek, à la Frederik den Groote. Deze figuur moet
de nieuwe republiek voorstellen. Van de andere zijde
komt een buigende man, den hoed in de hand, den vredepalm aanbieden, welken de Fries niet aanneemt. Achter
dezen heer verschijnt het verraad, zinnebeeldig voorgesteld
door een donkeruitziend heerschap, dat den steek ophoudt,
omdat het in de rechterhand eenen degen en in de linker
boeien draagt. Aan den horizont twee zeilende schepen.
Deze profane uitbeelding van de hoogdravende idee van
den directeur Wopkens doet ons werkelijk lachen. Symboliek is niet ieders vak!
De keerzijde draagt het Friesche wapen, vastgehouden
door eene hand uit eene wolk. De leeuwen loopen naar
den verkeerden kant. Het omschrift luidt: Aan de Staten
van Friesland ter dankbare nagedachtenis van de landsdagen in Febr. en April 1782, toegewijd door de Societeit
door Vrijheid en IJver.
*) Terwijl de heer Balk zich inspireerde op de afbeelding bij
Winsemius, blijft het derde commissielid meer getrouw aan het
voorschrift Wopkens.
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Zelfs met dit randschrift is de beteekenis van deze medailleschets moeilijk uit te vinden.
Deze drie ontwerpen zullen door de Commissie in eene
vergadering der Societeit ter tafel zijn gebracht; er was
besloten daarover „ruggespraak" te houden met de leden.
Het schijnt dat er destijds in Friesland geen bekwaam
stempelsnijder woonde. De Societeit wendde zich tot den
heer Hendrik van Peisen, vermoedelijk een kunstminnend
patriot te Amsterdam, aan wien ontwerpen en teekeningen
werden toegezonden.
Deze heeft met de heeren Cornelis Ploos van Amstel
Jacob Cornelisz., *) kunstliefhebber (ook verzamelaar van
munten en penningen) en Jacobus Buijs, 3) bekwaam teekenaar, over de uitvoering van het werk geraadpleegd,
met dit gevolg, dat aan den laatste werd opgedragen,
naar de verstrekte gegevens eenige ontwerp-teekeningen
voor de medaille te maken. De Friesche kunstuitingen
konden in de oogen der Amsterdamsche artisten geen
genade vinden.
Buijs ontwierp vier planteekeningen voor het voorstuk
en twee voor den achterkant, welke reeds in Juni door
den heer Van Peisen aan de Societeit ter beoordeeling
werden toegezonden. Ook deze schetsen zijn in het archief
bewaard gebleven. (Zie: pi. II en IlI.) De heer Van Peisen
sloot in zijnen brief een episteltje van Buijs in, van den
volgenden inhoud: ,Mijnheer van Peisen, ik heb bij de
laatste verbeelding achter den Americaan (zie: pi. IlI, 9)
een brandend altaar gevoegd, zoowel om die plaats te
') Jae. Cornelis Ploos van Amstel, geb. te Amsterdam 1726,
gest. 1798. Verzamelaar van kunstschatten w. o. ook muntenen
penningen, was een goed teekenaar. Zie: Immerzeel. De Levens
en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders enz.,
Amsterdam, 1842.
3
) Jacobus Buijs, geb. te Amsterdam 1724, gest. aldaar 1801.
Bekwaam teekenaar. Directeur der teekenacademie. Zie: Immerzeel.
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vullen, aîs ter beteekenis van dankbaarheid; den Engelschman heb ik een pook in de linkerhand gegeven, die verbeelding is wat sterk, het kan, niet goedgekeurd wordende,
agterwege blijven. 15 Juni 1782. Uw dw. dienaar J. Buijs".
Wij stellen ons voor, dat de ontwerpen van Buijs door
de Societeit met handgeklap zijn begroet. Eene vergelijking met de concepten der Leeuwarder dilettanten valt
zeer tot zijn voordeel uit. De vastheid en zuiverheid van
lijn en het levendige van houding en gebaar der figuren
toonen op 't eerste gezicht, dat ze door een bekwaam
teekenaar zijn gedaan.
De schetsen, 7, 8 en 9 (op pi. II en IlI) zijn, wat groepeering en symboliek aangaat, vrij gevolgd naar de opgaaf. Op no. 7 zijn Engeland en Amerika zinnebeeldig
voorgesteld door vrouwe-figuren, en dit is zeer juist.
Eene natie wordt allegorisch meestal vrouwelijk gedacht
en voorgesteld. Ook Friesland moest op die wijze zijn
vertoond. De wimpel op no. 8, waarop „Groot-Brittanje"
moest staan, aan welks mast zich eene slang opheft, die
eenen vredetak in den bek heeft, lijkt ons eene nieuwe
voorstelling van Engelands ontrouwe houding, die . . . .
volkomen mislukt is. De Amerikaan is getooid met de
vederkroon der Roodhuiden.
Op no. 9 pi. IlI vliegt het engeltje met den vrijheidshoed, en zegent den Fries. Het is nog niet zeker of
Amerika onder het hoedje gevangen zal worden. De jeugdige Amerikaan houdt zijne pluimenkroon stevig op zijne
kruin. De pook van John Buil (Buijs stelt hier de Britsche
natie ook voor als een welgedaan oud heertje) — de pook
in zijne linkerhand is ternauwernood zichtbaar. Op deze
schets vertoonen zich dus drie mansfiguren.
No. 10 getuigt van eene geheel vrije opvatting van den
teekenaar. Actie zit er wel in deze groep! De Fries is
te herkennen aan zijne oud-modische kleedij en aan den
baard en moustaches, naar het recept van Wopkens. Dat
hij zijn hoed op houdt, beduidt, dat hij bij deze handeling
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de lakens uitgeeft. Amerika, een jong baasje, ontslagen
van juk en boeien, drukt hem dan ook dankbaar de hand.
Engeland, een man op leeftijd, met zijn vredessymbool en
handboeien, staat er bij als een afgewezen handelsreiziger.
Het voetstuk met vrijheidshoed is niet sierlijk. De wapenschilden zouden de natiën moeten aanwijzen. Om eene
staatkundige handeling voor te stellen, lijkt ons dit driemanschap niet bijzonder geschikt. — Vrind Buijs! uwe
teekenpen is vaardiger dan uwe vinding!
De twee ontwerpen voor het revers no. 11 en 12 op
plaat IlI zijn uiterst eenvoudig, doch goed van verdeeling.
Heraldisch zijn ze niet correct. De staven van Mercurius
en Neptunus ontleend aan de detailteekening van H. Balk
moeten weggelaten worden, en de leeuwen moeten vóór
zich zien; zoo is 't het wapen van West-Friesland.
De Societeit offerde veel van haren kostbaren tijd aan
de beoordeeling dezer ontwerpen. Haar oordeel wordt
nauwkeurig weergegeven in eenen brief, dien de heer
Wopkens richtte aan Van Peisen. En daar de zienswijze
der heeren van grooten invloed is geweest op den beeldenaar der medaille, en dus belangrijker is dan onze opvatting daarover, geven wij hunne critiek over de teekeningen van Buijs, zooals de Eerste-directeur die naar
Amsterdam overbriefde.
De missive luidt als volgt: „Leeuwarden, 20 Juli 1782.
Mijnheer en Vriend.
Hier benevens bekomt UEd. verscheijdene conceptekeningen, betrekkelijk de voorgenomene medaille. De Societeit wenschte gaarne, dat uit alle één concept geformd
wierde, en zulks hoe eerder hoe liever, zij zijn alle getekend met nos. om te gemakkelijker aan te wijzen hetgeen
in ieder derzelve aanneemelijk voorkomt. In no. 7 (PI. Il)
worden goedgekeurd de twee Vrouwebeelden; en verzocht daartusschen te plaatsen den ouden vries, naar het
model van no. 2 (namelijk no. 2 van H. Balk, op pi. I),
als zijnde caracteristicq, en de kleeding van dien tijd,
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toen Friesland waarlijk vrij was en de Natie het meest
haare Zugt, voor de vrijheid betoonde; wat de houdingen
echter aangaat, deeze wordt aan de keurige srnaak en
bekwaame hand, van de Heer Tekenaar overgelaaten. De
Vries, op no. 7 (pi. II, Buijs) verbeeld, is eigenlijk een
modern Hindelooper, en zoude daardoor niet vallen in de
Termen ten Requeste gebeezigt; om de vertooninge van
den ouden Fries te verbeelden. Dewijl de Staaten hunne
goedkeuringe aan de omschrijvingen ten Requeste gedaan,
hebben gegeven, durft de Societeit zig niet veroorloven
om daarvan af te gaan, om meer dan een reeden. Het
Beeld Noordamerica in no. 1 (pi. II, Buijs) diende iets in
houding te worden verandert, als opziende namelijk naar
de vrijheid, die men uit no. 9 (pi. IlI, Buijs) wenschte te
behouden, en die als een Hemelgave, als nederdaalt uit
de wolken; om daarmede te betekenen dat America nog
niet dadelijk in de bezittinge der Vrijheid is, schoon het
door 's Hemels gunst daartoe een heuglijk vooruitzigt
heeft; Omdat echter hare dapperheid de dwingende macht
heeft verbroken en haare independentie bij de Staaten
van Friesland is erkend geworden, zoude men haar den
Schepter met voeten kunnen doen vertreeden als in no.
10 (pi. IlI, Buijs) en leggen daarbij geslaakte of losse
boeijen. Nog valt eene bedenkinge op de Veeren op het
Hoofd van America; er zijn er die meenen, dat men dus
gewoon is Zuidamenca te verbeelden, anderen zijn weder
van gevoelen, dat het voor Noordamerica voldoet, daarom
is de Societeit op het denkbeeld gevallen, of het niet beter
was die Veeren geheel agter te laten. Groot-Britannie in
no. 7 (pi. II, Buijs) wordt onverbeterlijk fraaij en spree-

kende gevonden, dat Troniewerk drukt regt uit het caracter der Natie en hare effectieve beoogingen met den
Vreede aan te bieden. De Luipaard of Tijger moet worden
behouden, en zoo geplaatst, als de Heer Tekenaar goed
zal vinden; dan de Slang wenscht de Societeit wel te
hebben verandert in een Adder, als in het gras liggende,
want, de Adder meer de kwaadaardigheid en boosheid
10
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vertoont; en de slang eerder de voorzigtigheid vertoont,
met welke laatste de Wilden van Europa waarlijk niet
veel te raadgaan, schoon in hunne boosheid veel list en
bedrog is gemengd. De inscriptiën op de schilden volgens concept op no. 1 (Buijs)l) worden geapprobeert, doch
daarbij wordt in bedenkinge gegeeveri of de woorden:
De vereenigde Staaten van Noordamerica, niet te veel letters bevatten om leesbaar op het schild geplaatst te kunnen
worden; en of het dan niet genoeg zoude zijn dat men
er op zette, De Staaten van Noordamerica of anders de
Staaten van N.America; of anders Algemeen congres.
Van het waapen van Friesland bekomt UEd. een teekening in no. 5 (v. H. Balk),2) wat de Tenances en verdere
bijvoegsels aangaat, daaraan gelieve de Heer Tekenaar
zich niet te bepaalen; alleen gelieve zijnEd. bedagt te zijn,
dat er zeeven blokjes, of gelijk wij ze noemen, zeeven
turven, in zijn en wel zoodanig geplaatst als zich op no.
7 (zie de cliché op blz. 310) vertoonen. Men zoude op
no. 12 (pi. IlI, Buijs) niets hebben aan te merken, dan dat
er 5 blokjes zijn, en dat zooals gezegt is er zeeven moeten
weesen. Dog het Lint, waaraan het Waapen zig hangende
vertoont (no. 12, PI. IlI) geeft ergernis; de Societeit heeft
verscheidene conceptteekeningen van het waapen gehadt,
maar alle met een Lint, de Heeren Tekenaaren gelieve de
Societeit te excuseeren, dat ze in het Lint geen genoegen
kan neemen, zij is van gevoelen, dat het waapen als in
de hand der Voorzienigheid onmiddelijk moet geplaatst
worden. Lintjes en strikjes hebben hare tijden; gaave
Godt dat men ze nooit als tot opcieringe van Vrouwen
en kinders gezien had! Voor de subscriptie onder het
wapen op no. 12 (PI. IlI), kan geen beeter en meer voldoende gevonden worden; alleen wordt in bedenkinge
gegeven, of de regel „door de Leeuwarder Burgersocieteit",
') Die inscriptiën staan niet in de teekening van Buijs, doch
er onder. Zij waren te onduidelijk voor reproductie. Zij luiden:
„Vereenigde Staaten van Noord-America" en „ Groot-Brittanje".
2
) Dit is een der hier niet afgebeelde schetsjes.
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niet te lang is om geplaatst te kunnen worden, en of men
dan de woorden niet dus zoude kunnen verschikken;
Door de Burgersocieteit

— „Door Vrijheid en IJver" —

te Leeuwarden, in drie regels naamelijk, zooals nu de
woorden voorkomen in twee regels. Om welke 3e regel
te plaatsen de ruimte wordt gevonden door het wegneemen van het Lint, waardoor het waapen dan van zelf iets
hooger kan koomen. De Societeit betuigt haare verpligtinge aan den Heer Buijs voor zijnEd. genomen moeiten,
zij hoopt, dat het zijnEd. niet zal stooren, dat ze haare
aanmerkingen aan zijnEd. mededeelt, met vriendelijk verzoek dat zijnEd. de goedheid gelieve te hebben, van eene
nieuwe tekeninge naar den Inhoud dezer te dresseeren.
Zij zal niet nalaaten zijnEd3. gedienstigheid te erkennen.
UEd. gelieve zig te informeeren wat de Societeit aan dien
Heer verschuldigt is en daarvan kennisse te geeven. Verzoek u ook voor mijn particulier zijnEd. van' mijn respect
te verzekeren; intusschen blijve met veel agtinge. Uw
dienaar en vriend Wopkens.
D. P. Verzoeke zoo schielijk mogelijk het nieuwe concept".
Dat nieuwe ontwerp liet zich niet lang wachten. Reeds
den 3en Augustus kwam het in met een begeleidend schrijven van den Heer Van Peisen. Deze definitieve ontwerpteekening is niet bewaard gebleven; ze werd opgezonden
aan den stempelsnijder en is te loor gegaan. De missive
van Van Peisen bevat enkele bijzonderheden, die voor
ons belangrijk zijn. Ze luidt als volgt:
„Amsterdam, 3 Augustus 1782. Mijnheer en Vriend!
Hierneevens heb ik de Eer UEd. de teekening volgens
de Laatste order toetezenden, ik twijfel niet of UEd. zal
dezelve aan de verwagting beantwoord vinden, alle andere
teekeningen benevens UEd. geëerde letteren van den 20
Julij zend ik er bij, ten Eijnde UEd. alles kunt confronteeren. d'Heer Buijs inclineerde om de Americaan met
zijne veeren verciert te laten, zijnEds. briefje zend ik er
ook bij. Wegens de onkosten of verdienste zal zijnEd.
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mij nader spreeken, doch ik heb gedagt om d'Heer en
Vriend Ploos eerst ook eens noch daarover te onderhouden, zoo ras ik het weet, zal ik 't UEd. melden, dat beijde
Heeren Ploos van Amstel en Buijs, niet duijster mij en
als onder de Roos hebben te kennen gegeven; Van Calker,
boven Holtzheij, als medailleur te verkiezen, heb ik UEd
meen ik te vooren reeds gemeld. Indien UEd. mij met
de Commissie gelievt te vereeren, om de stempel te laten
snijden, zal het mij zeer aangenaam zijn en zal dan gaan
bij wien UEd. of de Societeit zal verkiezen, zullende ik
door goed adres bij beijden hebbende, zorgen dat het hun
welgerecommandeerd en uitgevoert wordt. En mijn oogmerk zoude dan vooral zijn om met de Heeren Ploos en
Buijs de concert en communicatur te handelen. Maar
Een noodzakelijke verandering zal er moeten zijn, met de
inscriptie op 't schild van America; want ik gisteren in
het zeekere onderregt ben, dat het niet moet zijn Noordamerica, maar alleen America, omdat de Heer Adams wel
punctueel daarop gesteld is, dat hij Ambassadeur van de
Vereenigde Staaten van America is, en niet bepaald NoordAmerika, gelijk men veel gewoon is te zeggen. UEd. antwoord en besluit der Societeit zal mij aangenaam zijn te
verneemen. Mijn compliment aan de Societeit verzogt en
aller dienst haar geoffreerd te hebben, groet ik UEd. vriendelijk en blijf onveranderlijk UEd. vriend en dienaar,
HendIc. van Peisen".
Het briefje van den teekenaar J. Buijs, dat bij dit schrijven was ingesloten, was als volgt: „Mijnheer van Peisen!
Gelieft de goedheid te hebben bij UEd. missive de Heeren
te onderrigten, dat de stempelsnijder alle kleine veranderingen, die nog mogten begeert worden, genoeg magtig is
te maaken, gelijk wanneer de veeren op 't hoofd van
America agterwege moesten gelaaten worden; of dat ten
opzichte van 't wapen, de Letters of de attributen enz.
iets veranderd of waargenomen moest worden: want dit
is ruim zooveel hun werk als dat eens Teekenaars, als
kunnende met hunne instrumenten alzulks subtielder be-
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werken en uitvoeren, dan het te teekenen zij. blijve UEd.
dw. dien. J. Buijs".
De heer Buijs heeft de Amerikaansche, 't is de vrouwenfiguur van schets no. 7, PI. II (Buijs), eene veer op 't
hoofd mogen zetten. Het advies van Ploos en Buijs is
gevolgd: het snijden van den stempel en de levering der
medaiiles is opgedragen aan B. C. van Calker te Zeist.
Van de raadgeving van Van Peisen om voor Arooro'-amerika
enkel Amerika op den penning te plaatsen, heeft de Societeit geen nota genomen.
Wij hebben, in de missive aan Buijs, de Friezen op
zijne ontwerpen moderne Hindeloopers hooren noemen.
Dat kostuum was naar het oordeel der heeren niet ouderwetsch en niet karakteristiek genoeg. Men koos daarvoor
de kleeding der tweede ontwerpteekening van H. Balk,
no. 2. PI. I. In het „Berigt nopens de Inhoud der Medaille", waarvan een exemplaar in het archief voorhanden
is, vindt men de aanwijzing, waar men dat kostuum heeft
gevonden.
Die beschrijving, in den wijdloopigen stijl van Wopkens,
verdiende wel in haar geheel hier te worden opgenomen,
doch kortheidshalve vermelden wij slechts daaruit, wat
ons ter verklaring dienstig is; t. w.: „Aan den voorkant
van dezelve (medaille) vertoont zich een Vries, naar den
ouden caracteristicquen trant der Vriesen gekleed, waarin
gevolgt is, de afbeeldingen daarvan voorkomende op twee
oude en gelijktijdige schilderijen, verbeeldende eenen Frieschen maaltijd; waarvan zooveel men heeft kunnen nagaan het eene afkomstig is uit de oud-adelijke Familie
der Emingaas, het andere uit die der Kamsteraas (zie PI.
IV); en beijden genoegzaam in deeze afbeeldingen overeenstemmende met de schetsen en beschrijvingen, die
daarvan worden gevonden bij Winsemius en Schotanus.
De Fries, aldus gekleedt betekent, dat de zucht voor de
vrijheid, en onafhankelijkheid, welke de Friezen tusschen
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het Flie en de Lauwers oudtijds caracteriseerde, nog dezelfde is, wordende zij nog door denzelfden geest bezield.
Daarvan de handelingen der Hooge Regeeringen op de
Twe Landsdagen, in de inscriptie op het Revers gedagt;
geen minder Bewijs opleveren, dan het gedrag van de
afgevaardigden dezer Natie gehouden in den Jaare 1555,
door den Eed van hulde aan Koning Philippus al staande,
terwijl die der andere Landschappen zulks al knielende
verrigteden, is opgemerkt".
Een dezer schilderijen hing in 1782 op Tjaarda-State te
Rinsumageest, kwam later in het bezit van den heer Wopkens, en werd in 1843 het eigendom van het Friesch Genootschap. Het onderschrift in gothische letters luidt:
Dio Fryesche taefel wyer all tyden versyoen mey principaele duchten op harre Kerstendeggen, hallingen offfrionne
spreckinne.!) Zie: pi. IV.
De gastheer, op den voorgrond der schilderij, zittende
met den drinkhoorn in de hand heeft tot model gediend.
Hij draagt eene geel-roode kaproen. Zijn zwarte lijfrok
is om den hals laag uitgesneden; de mouwen hebben insnijdingen met goudband afgezet. Het witte of grijze onderkleed, dat om hals en borst fijn geplooid is, eindigt in
een opstaanden boord. Hij is verder gekleed in bruingrijze hozen en puntschoenen. Eene zware gouden keten
met kruis versiert zijn hals. Dit kostuum is echter
niet speciaal Friesch. Het komt ons voor de kleeding te
zijn, welke omstreeks 1450 gedragen werd aan het weelderige Bourgondische hof, en die later overal, dus ook in
*) Dit onderschrift: „Dio Frijesche taefel wier all tijden versijoen" (De Friesche tafel was altijd voorzien) duidt aan, dat de
voorstelling op dit schilderstuk reeds tot het verleden behoorde
toen het kunstwerk ontstond. Dit verklaart eenigszins het verschil in de afgebeelde kleederdrachten. Alle voorgestelde personen dragen puntschoenen; dat wijst op de 15e eeuw. Het
kleed van de rechtszittende etende dame is uit de 16e eeuw. Wij
zijn van meening dat de schilderij dateert uit de eerste helft der
16e eeuw.
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Friesland, is nagevolgd. Op een schilderijtje van + 1470,
in het Friesch Museum, is Frank van Borsele, als Vliesridder, afgebeeld met gelijksoortig rood hoofddeksel. Op
de geschilderde portretten en op de portretpenningen van
omstreeks 1520 treft men deze kleeding aan. *)
Wij merken op, dat het begrip van de typeerende
Friesche kleeding bij den heer Wopkens geheel veranderd
is nadat hij de schilderij had ontdekt. In zijn eerste ontwerp (blz. 307) dost hij den Fries uit met hoogen punthoed,
wijde broek, korten rok en manteltje. Zijne copie naar
den Frieschen maaltijd wijkt daarvan geheel af. Hij heeft
stellig gemeend, dat het kostuum van den, op het schilderstuk verbeelden, Fries eene voor Friesland speciale kleederdracht moest zijn, doch ook daarmede heeft hij zich
vergist, en zoo verliest het figuurtje op onze medaille het
vermogen, om den Fries aan te wijzen, 't Kan even goed
een Oostfries, een Vlaming of een Duitscher zijn.2)
De détails van den te maken penning zijn hiermede
besproken. Van Calker is bezig een tnooien stempel
te graveeren. Van Augustus wordt het zoo December
1782. Artistiek werk vordert langzaam. De Leeuwarder
*) Zie ook: Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und
vaterländische Altertümer zu Emden. Bd. 10 Hft. 2. Inhalt: Ostfriesische Volks- und Rittertrachten aus dem Manningabuche,
Embden, 1893. Tafel • XIV. Het eigenaardig hoofddeksel, dat
eenige overeenkomst vertoont met dat der ridders van het Gulden Vlies, wordt in het handschrift: Kaphavel (Kopfhaube) genoemd en gedragen door krijgslieden omstreeks 1480.
Zie verder: Friedrich Hottenroth. Trachten, Haus-, Feld- und
Kriegsgeräthschaften der Völker alter und neuer Zeit. Bd. II.
Stuttgart, 1891. S. 87. Germanische Völker von 1200 bis zum
Ausgange des Mittelalters.
!
) Bij nauwkeurige vergelijking blijkt bovendien, dat men de
kleeding op de schilderij niet heeft begrepen, de voorstelling
daarvan op den penning is geheel onjuist.
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Societeit „door Vrijheid en IJver" vergadert ondertusschen
over de vraag, aan wie de penning zal worden geschonken.
Dit is dus het tweede hoofdstuk van deze penninggeschiedenis. De aanteekeningen van de comparitie van 12 December 1782 lichten ons dienaangaande in. Geresolveerd
werd, dat de bewuste medaille gedistribueerd zal worden
als volgt:
„l811 aan de Leeden van Staat, beneevens de twee Secretarissen ijder één..
2en 't Hof van Vrieslandt, sampt Griffier en Pr. Gen.
ijder één.
3en de Heer Adams, Dumas J) en 't Congres van America ijder één.
4en de fransche ambassadeur2) twee, één voor sig selven
en één aan 't Cabinet.8)
5™ wijders is geresoiveert en meede als bovenstaande
poincten geresumeerd, dat ijder Lid der Societeijt niet
meer dan vier madailles voor sigselven sal mogen laten
slaan, teegens de ordinaire prijs, maar wel minder.
6en dat de Heeren Van Peijsen, buijs en ploos van Amstel ijder Een madaille sullen genieten, ingeval geen Rekeninge kome in te leveren.
7en sal ijder Lidt der Societeit sig moeten verklaaren op
') Dumas. Een geleerd Franschman, secretaris van den heer
Adams. Chargé d'affaires des Etats Unis de PAmérique.
"J Le Duc de la Vauguyon.
") Het muntkabinet te Parijs.
In den brief à Son Exceîlence Monsieur La Duc de la Vauguyon
lezen wij :
„Ce sont là, Monsieur, les raisons qui nous font espérer que
votre Excellence voudra bien nous permettre de lui présenter
respectueusement deux de ces medailles: 1'une pour être employee au cas que vôtre Excellence jugeat convenable de la
déposer dans le Cabinet de Medailles de sa Majesté-Très-Chrétienne, comme une pièce, qui mériioit, peut-être, d'y trouver place
en faveur du trait important d'Histoire moderne, dont elle est
destinée à retracer le souvenir", etc.
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een apparte notule hoeveel madailles hij voor sig verkiest".
Den volgenden dag werd opnieuw vergaderd, men had
iets vergeten.
„Vrijdag 13 December 1782, extra-ordinair op aanzegging
vergaderd zijnde, heeft geresolveerd: 1° dat onder de
Leeden van de Heeren Staaten van Friesland bij voorige
Res. van gister Art. 1 gemeld, mede verstaan werd te
behooren S. H. (deze S. H. zijn eerst later in het stuk gezet) Willem de Vijfde, Prince van Orange-Nassau etc, en
dat aan Hoogstdezelve in qual. als medelid van Staat,
beneevens de andere heeren meede een medaille sal werden geoffreerd.
2°. Is ingevolge voorige Res. door de praesente Leeden
der Societeit opgegeeven zooveel medailles dezelve voor
hun in 't geheel verkiezen te hebben. (Volgt de opgaaf.
Bijna allen nemen vier stuks.)
En verder bepaald, dat de overige absente Leeden, door
de Secretaris hieronder te noteeren (er waren 11 absent)
gerekend sullen worden vier medailles voor hun ijder te
hebben opgegeven, om dus de Heeren Leeden met deese
Commissie gechargeerd in staat te stellen om het netto
getal dier Gedenkpenningen bij eene order aan de medailleur ten spoedigste op te geven".
Wij mogen dus aannemen, dat omstreeks dezen tijd
(December) aan den medailleur Van Calker het aantal
der door hem te leveren penningen is aangegeven.
De volgende week, 19 December, vergaderde de Societeit opnieuw over de medaille-quaestie en werd in rondvraag gebracht:
len of niet decent zoude zijn de medailles in gevoeglijke
doosjes, als ordinair geschied, te praesenteeren, en of niet
goed zoude zijn, die doosjes te Zeist te laaten vervaardigen.
Resolutie conform het voorstel.
2en of de medailles aan den Heere Prins Erfstadhouder,
den Heer Ambassadeur van Frankrijk en die aan den
Heer Adams minister-plenepotentiaris van de vereenigde
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Staaten van America, niet behoorden te worden begeleidt
door missives ter materie dienende.
Resolutie conform het voorstel.
3™ de drie respe missives en brouillon geconcipieert
voorgedragen.
Dezelve geapprobeert, met bijvoeging, dat die aan de
twee gedachte ministers moesten worden getranslateerd
en verzonden in de Fransche taal.1)
4en of alvoorens aan de Heeren Raaden 's Hoffs van
Friesland ijder eene medaille te praesenteeren, daartoe
geen Request moeste worden gepraesenteerd, ten einde
van consent. Res: conf. het voorst. Meenende echter
eenigen dat het genoeg was, daartoe eene memorie te
praesenteeren en is dit different gehouden in statio, ten
ten einde eens onder de hand te vernemen, wat welstvoegelijk en aangenaamst zoude zijn.
5™ voorgedragen een concept. Request.
't zelve geapprobeert, des in cas van eene memorie te
praesenteeren, het hoofd en slot worde veranderd als
naar stijl.
6e" of het niet welvoegelijk zoude zijn, om aan zijne
Excell. den Heer Adams te laaten toekomen, in plaatse
van twee, ten minste een douzijn medailles, en dezelve
te stellen ter dispositie van dezelve, nadien reeds in den
beginne per missive aan een Heer van Regeeringe deezer
Provincie had verzogt, van aan hem ten minste een douzijn
voor zijne Rekeninge te besorgen, indien ze voor geld te
bekomen waaren; dat die missive was gecommuniceert
aan twee Leeden deezer Societeit; die ten antwoord hadden gegeven, dat de medailles zekerlijk voor geld niet te
bekomen zouden zijn, maar dat ze niet twijfelden of de
Societeit zoude toonen zeer geneegen te zijn om zijne
Excell. plaisier te doen.
Afgeslagen, en gepersisteerd bij voorgaande Resolutie.
l

) De vertaling der missives werd opgedragen aan den heer
Prof. J. H. van Swinden te Franeker. Het is aardig na te gaan,
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7™ Door één der Leeden verzogt, dat het hem dan gepermiteerd mogte zijn, om zooveele medailles voor zijn
privé-rekening te laaten overslaan, dat hij daardoor in
staat was, om aan het verlangen van den Heer Adams
te kunnen voldoen. Afgeslagen en gepersisteerd alsvoren".
Deze weigering berust op de overweging, dat de Societeit, eene hulde bedoelende aan de Friesche Staten, deze
niet wil uitbreiden tot den Amerikaanschen gezant. Ook
wil men onder geen enkelen vorm de medaille voor geld
verkrijgbaar stellen, omdat de huldebetooning hare waarde,
haar cachet, daardoor zou verliezen. Onzes inziens zeer
correct.l)
De medailles schijnen in April 1783 gereed gekomen,
verzonden en uitgedeeld te zijn.2) Den len Mei 1783 werhoe zuinig de Societeit was met titels, en hoe nauwkeurig men
de woorden woog.
') Het gevolg hiervan is, dat de medaille nu tamelijk zeldzaam is. De heer J. Schulman te Amsterdam deelde ons mede,
dat deze penning ook in goud voorkomt. Wij hebben hem in
dat metaal nooit gezien, en in de archiefstukken is niets over
gouden afslagen te vinden.
In de notulen der vergadering van den 22en April 1782 leest
men sub 2:
„Of zulks niet gepast zoude kunnen geschieden, door voor
Rekeninge van deese Societeit te laaten slaan eene medaile in
zilver, op het gebeurde appücabel, ten einde te worden gedespargeert, zooals nader zal worden goedgevonden, om aan de
Leden van Staat te kunnen strekken tot een duurzaam bewijs
van dankbaarheid, en erkentenisse van het gebeurde.
En is geconcludeert conform het voorstel".
Ook in de missive d.d. 29 April 1783, waarbij de penning
wordt toegezonden aan den Erfstadhouder is sprake van „de
zilveren medaille".
•) Zie: Dr. G. A. Wumkes, „Een dagboek uit den Patriottentijd" in deze „Vrije Fries", blz. 198: „Dinsdagh 29 April. Extra
ordinaire Landsdag begonnen, ik met phargon na Leeuwarden
de schoolmeester mee; een silveren medaille present van de
Burger Societijt, gelijk ook alle de overige Landsdagscomparanten".
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den ze door de leden in ontvangst genomen. En hiermede begint het derde of laatste hoofdstuk onzer medaillehistorie. Onder de 17 bevoorrechten, die, buiten de boven
reeds genoemde autoriteiten, met dezen penning vereerd
zijn komen vele voormannen der Patriotten-partij voor;
o.a.: Jhr. J. D. van der Capellen tot den Poll, J. van
Kuffelen, C. L. van Beijma, A. G. Camper e. a. (zie: 8e Vervolg op V. Loon blz. 175, noot). De dankbetuigingen van
deze heeren zijn gedateerd: 5, 6, 10 en 11 Mei 1783. Petrus Camper stuurde den aan zijnen zoon toegezonden
penning met een beleefd schrijven terug.l)
Het wordingsproces van onzen historiepenning neemt
dus een vol jaar in beslag. Ook over de onkosten lichten
ons de notulen der Societeit volkomen in. Wij vonden
daarover in de afrekening van den 15™ Mei 1783: dat de
totale kosten hebben bedragen /2064.50. Dat elke me') Adriaan Gilles Camper was de zoon van Petrus Camper,
oud-hoogleeraar (te Franeker 1750, te Amsterdam 1755, te Groningen 1763). Petrus Camper woonde op Klein-Lankum bij
Franeker, was volmacht ter Staten Vergadering van Friesland
en stierf als lid van den Raad van State in 1787 te 's-Hage.
Hij hield uit dankbaarheid de zijde des Stadhouders, zonder
evenwel goed te keuren wat door diens aanhangers werd verricht. De zoon Adriaan Gilles, geb. 1759, eveneens een man van
groote geleerdheid, werd in 1781 door Prins Willem V benoemd
tot Drossaard van de baronnie van Cranendonk en van de stad
Eindhoven. Hij was dus in 1782 pas 23 jaar geworden en had
verplichtingen aan Willem V.
De brief luidt: „Leeuwarden, den 15 May 1783. WelEdl. Heeren.
Als mijn zoon A. G. Camper vernoomen hadt, dat de Heeren
Leden der Burger Societeit te Leeuwarden aan zijn adres gezonden hadden eene medaille en beleefden brief, heeft ZijnEd.
mij versogt en gelast dezelve om zeer veele redenen, reeds bij de
voorstelling van die medaille voor ZijnEd. geopperd, niet aan te
te nemen, onderwijlen heeft ZijnEd. mij teffens versogt UWEds.
allereerbiedigst te bedanken voor de beleefdheid hem daardoor
beweezen. Ik heb de eer mij met hoogachting te noemen. WelEdl.
Heeren, UWEd. zeer gehoorzame dienaar Petrus Camper".
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daille door de leden werd betaald met /4.75. Het lid der
Societeit U. Huber werd, als lid der Staten, vrijgesteld van
zijn aandeel in de algemeene onkosten. De overige 34
leden offerden ieder ƒ42.— voor het huldeblijk. Of Van
Peisen, Ploos en Buijs eene nota hebben ingediend, of dat
ze eenen penning voor hunne bemoeiing ontvingen, is
ons niet gebleken.
In de collectie van het Friesch Genootschap worden
een viertal van deze penningen bewaard. Een daarvan
werd, voor de Holland Society of New-York, aangeboden
aan Mr. Griffis, den onthuller van de gedenkplaat. Eén
bevindt zich in onze eigene verzameling. Zoo hebben wij
te Leeuwarden dus vier exemplaren van het gedenkstuk,
welks ontstaan zooveel voorbereiding, moeite en geld
heeft gekost.

-"j£^jiÄ£ivvt£ü3r,;iö

De medaille, zooals Van Calker ze afleverde.

Vraagt men nu: Heeft de penning beantwoord aan de
verwachting?, dan gelooven wij' stellig, dat de Societeit
er zeer over voldaan is geweest. Dit is het oordeel uit
de 18e eeuw.
„Ontvang'dit Eer-metaal, dat u, 's Lands wakkren Vadren,
Een Friesche Burgerschaar om uw verdiensten wijdt".
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Zoo bezingt Theodorus van Kooten den „Silveren Eerepenning, in 1782.l)
De beschrijver van het stuk in het vervolg op Van Loon,
de heer Dirks, is er maar zeer matig over tevreden. Hij
teekent in eene noot aan: „de voorstelling der voorzijde
voegt beter voor een ballet dan op eene medaille". Dat
is eene uitspraak van de 19e eeuw. De voorstelling is
niet monumentaal genoeg.
Zoo komen ook wij 20e eeuwers tot eene beoordeeling
van den penning. De apotheose der voorzijde doet werkelijk denken aan de slotscène eener pantomime; doch elk
samengesteld medaillebeeld zal dit meer of minder doen.
In eene pantomime wordt het woord vervangen door het
gebaar, om de handeling aan den toeschouwer te vertolken. Die eisch wordt ook gesteld aan het medaillebeeld.
Meestal wordt dit verklaard door een omschrift. Hier
had bijv. omgeschreven kunnen zijn: „De vrije Fries wijst
eenen bindenden vrede af en verklaart de nieuwe wereld
vrij". Dat de voorstelling iets gelijkt op eene momentopname uit een ballet is dus o. i. geen fout. Ons hindert
de ongelijkheid van voorstelling. De twee staten Engeland en Amerika zijn allegorisch, zeer juist, door vrouwefiguren aangegeven. Ook Frisia had zich op die wijze
moeten vertoonen. Doch men zat vast aan het oorspronkelijk begrip van Wopkens, die „een Fries gekleed naar
den ouden caracteristicquen trant" had voorgeschreven.
Dit is eene fout. En daar deze kleeding, zooals wij reeds
opmerkten, niet afzonderlijk, karakteriseerend Friesch is,
vervalt daardoor het door de Societeit bedoelde onfeilbare
kenteeken voor de hoofdfiguur van den beeldenaar. Dit
is eene grove fout, die schade doet aan de duidelijkheid.
') Op den silveren eerepenning door het Burger-genootschap
te Leeuwarden, ten zinspreuk voerende: „Door Vrijheid en IJver",
toegewijd aan de Edele Mogende Heeren Staaten van Friesland,
A°. 1782. Te Leeuwarden, ter boekdrukkerije van Harmen Post.
Gevolgd naar het Latijn van den Heere Theodorus van Kooten,
Rector der Latijnsche Schooien te Middelburg.
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De geheele voorstelling der voorzijde is een spiegelbeeld
van nationalen, of beter gezegd, provincialen vrijheidstrots; een bluf uit de oude doos, die in 1782 weinig reden
van bestaan had.
Over de verbeelding van het ruggestuk valt weinig te
zeggen. Het lint is weggelaten. Het wapenschild wordt
nu rechtstreeks vastgehouden door eene hand uit eene
wolk, waarmede volgens 't „Berigt" van Wopkens wordt
te kennen gegeven „dat het alleen aan de Goddelijke Voorzienigheid te danken is dat de Form der Regeeringe, (de
republikeinsche vorm) en daarmede de Vrijheid is geconserveert gebleven".
Het wapen is nu heraldisch juist, mercuriusstaf en drietand zijn niet aangebracht. De keerzij munt uit door
stemmigen eenvoud, mooi is ze geenszins. Over het geheel genomen, vinden wij het voor dien tijd eene knappe
medaille. Men kan den medailleur niet aansprakelijk stellen voor de fouten van het ontwerp. De stempel komt
ons voor fijn en vlot gesneden te zijn. Het relief is niet
hoog. Wij vergeleken dezen penning met werk van Johan
Holtzheij en geven, met Ploos en Buijs, de voorkeur aan
Van Calker. Holtzheij's werk is zwakker, oppervlakkiger
en minder goed verzorgd.

De Societeit „Door Vrijheid en IJver" is in 1787 te niet
gegaan. Enkele der heftigste leden zijn toen gevlucht,
anderen, onder wie de vurige Wopkens, werden tijdelijk
van hunne vrijheid beroofd, wegens hunne patriotsche
gevoelens. Hun bedrijvig, opgewekt vereenigingsleven
moge ook ons tot voorbeeld zijn.
Gelukkig, dat een deel van het archief bewaard bleef,
waaruit wij het ontstaan dezer medaille van a tot z konden
volgen.
Dat eene club of societeit uit de burgerij het landsbestuur huldigt en deszelfs kloeke besluiten memoreert
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door het aanbieden van eenen eerepenning, is geen alledaagsch geval.
Het staatkundig beleid der Friesche Staten werd, ook
buiten Leeuwarden, hoog gewaardeerd door alle voorstanders der vrijheid. Te Franeker werd den IT™ Juni 1782
een vuurwerk ter eere der Staten ontstoken door professoren, studenten en welmeenende burgers. In den Dokkumer almanak van 1785 vindt men bij een bundel liedjes,
genaamd het Friesche goudvinkje, enz.: „Een fraai lied ter
eere van de Amerikanen en het vuurwerk";1) als de naklank van het enthousiasme!
Toch was de achtergedachte van de zoo bewierookte
staatkunde dier dagen: de hoop op een voordeelig handelsverdrag met Amerika.
Den 8sten October 1782 werd dit „commercie-tractaat"
gesloten.
Dit relaas zal ieder lezer den indruk geven, dat een
gedenkpenning dikwijls het resultaat is van veel hoofdbreken en veel moeite; iets, dat bij het bezichtigen van
eene penningverzameling niet opvalt en niet wordt vermoed.
Moge dit nieuwe gezichtspunt op de Penningkunde opwekken tot hoogere waardeering van de metalen gedenkstukken, welke de vaderen ons nalieten.
S. WIGERSMA HZN.
LEEUWARDEN,

October 1910.

') Op de wijze: Gij die er zijt met wijn ter jagt,
„Gij die in 't vrij Friesland woont, ha ha!
En daar de vrijheid niet bekroont, ha haî" enz.
Het geheele lied is afgedrukt in de Leeuwarder Nieuwsbladen
no. 514 en 515 bij het opstel van den heer Waringa.
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Explication (de 1182)
de la Medaille, dédiée à Leurs Nobles Puissances,
les Etats de Frise, par la Société Bourgeoise établie à
Leeuwarden sous la devise „Par Liberté et par Zèle".

On voit sur cette Medaille un Frison, habillé selon Ie
costume ancien et caractéristique des Frisons entre Ie
Flie et Ie Lauwers, ce qui désigne que cette Nation libre
est restée invariablement la mêtne, par son Caractère
original et son amour pour la Liberté. Ce Frison donne
la main droite à la République des Etats Unis de 1'Amérique, pour reconnaitre la liberté et 1'indépendance de
cette République, désignées par Ie Sceptre qu' Elle foule
aux pieds, et par les chaînes brisées qui se trouvent à
côté; pendant que, comme Elle n'est pas encore dans la
possession paisible et tranquille de cette Liberté, quoiqu'
Elle en ait un présage ferme et assuré; Elle fixe ses yeux
sur un Ange, qui descend d'en Haut; et lui présente Ie
chapeau de la Liberté, comme un Don particulier du Ciel.
Ce Frison s'étant apperçu du Serpent caché sous 1'herbe
refuse, de la Main gauche, la Paix particuliere que 1'Angleterre lui offre. Le Léopard est 1'emblème de ce Royaume.
Revers.
Les Armes de la Frise, soutenues par une Main qui sort
d'un Nuage, fixent d'abord 1'attention reconnaissante sur
la Providence particuliere du Ciel, par laquelle la forme
de gouvernement, base de la Liberté, a encore été conservée jusqu'ici.
On lit au dessous:
Aan de Staaten van Friesland, Ter dankbaare Nagedagtenisse van de Landsdagen in Febr. en April 1782 toegewijd door de Burger-Sociëteit Door Vrijheid en IJver te
Leeuwarden.
11
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Cest a dire: Dédiée aux Etats de Frise en Mémoire
reconnaissante des Diètes tenues en Févr. et Avr.
MDCCLXXXII par la Société Bourgeoise „Par Liberté et
par Zêle" à Leeuwarden.
Inscription par laquelle on donne à connaitre, que
quoiqu'on ait surtout exprimé dans la Medaille la Reconnaissance de la Liberté et de 1'indépendance des Etats
Unis de 1'Amérique, ainsi que Ie refus de faire une Paix
particuliere avec 1'Angleterre, comme les deux objets les
plus importans, et sur les-quels les Etats de Frise ont
donné 1'exemple aux Etats des autres Provinces, on n'en
a pas moins reçu toutes les Résolutions prises aux dites
Diètes avec 1'approbation et les acclamations les plus
parfaites.
(Traduction contemporaine de Mr. J. H. Van Swinden,
professeur à 1'université de Franeker.)
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