
ioo PORTRETPENNINGEN UIT HET HUIS VAN ORANJE. D

een Duitschen medailleur vervaardigde penning met borstbeeld van René
van Chalon, in 1544 overleden, is eerst in 1621 vervaardigd.

Een der oudste penningen met borstbeeld van Prins Willem I vertoont
ons diens naar links gewend geharnast borstbeeld, 1575 gedateerd (1).
De keerzijde beeldt het door drie helmen gedekte wapen *) af, omgeven
door den keten van het Gulden Vlies. Dit stuk vertoont ons het portret
van den Prins op 42-jarigen leeftijd en was waarschijnlijk een penning
door zijn vrienden en aanhangers gedragen, zooals dergelijke penningen
veelvuldig voorkomen met de borstbeelden en wapens van Duitsche
vorsten.

Twee jaren later maakte de verdienstelijke Zuid-Nederlandsche me-
dailleur Coenrad Bloc een fraaien portretpenning met de borstbeelden
van den Prins en diens derde gemalin Charlotte van Bourbon f) (2),
zeker wel een der fraaiste penningen van dit paar. Hij vertoont op de
voorzijde het naar rechts gewende borstbeeld van den Prins en op de
keerzijde het borstbeeld zijner gemalin naar links gewend met als om-
schriften naam, titels en het jaartal 1577. Dit is een penning door den
Prins vereerd om, hangende aan een gouden ketting, te worden gedragen.
Hij komt ook kleiner voor, terwijl er eveneens exemplaren gevonden
worden, die op de keerzijde het bekende symbool van den Prins vertoonen:
een ijsvogeltje in zijn nest, dat te midden van een onstuimige zee op de
golven dobbert met het devies: Saevis tranquillus in undis.

Van twee van 's Prinsen broeders zijn portretpenningen bekend; die
van zijn broeder Jan (de Oude) in 1535 te Dillenburg geboren (3), vertoont
diens naar rechts gewend borstbeeld op 45-jarigen leeftijd met als om-
schrift zijn naam en titel als Graaf van Catzenellenbogen. Op de keerzijde
staat, rond zijn gekroond wapen zijn spreuk PLVS. TOST. MORIR.

Ook van 's Prinsen broeder Lodewijk, in 1574 op de Mookerheide
gesneuveld, bestaat een weinig geslaagde eenzijdige ovale portret-plaquette,
denkelijk in lateren tijd vervaardigd §).

Uit het eerste huwelijk van Prins Willem met Anna, gravin van Buren,
werd in 1554 Filips Willem, Prins van Oranje-Nassau, graaf van Buren
geboren. Coenrad Bloc en de Fransche medailleur G. Dupré hebben hem
op fraaie portretpenningen vereeuwigd. Bloc plaatste op de voorzijde
van zijn niet gedateerden penning (4), doch waarschijnlijk in een der
laatste jaren van de 16de eeuw vervaardigd, zijn naar rechts gewend
borstbeeld met als omschrift naam en titels en op de keerzijde een schip,
dat met opgerolde zeilen op twee ankers te midden van een door stormen
beroerde zee rustig blijft liggen, daar het beschermd wordt door de slang

•) De tusschen haakjes geplaatste cijfers geven de nommers aan waaronder de penningen op de platen
voorkomen.

f) De andere gemalinnen van den Prins zijn bij mijn weten niet op portretpenningen afgebeeld.
§) Afgebeeld in G. van Loon. Nederl. Historiepenningen. I. blz. 117.


