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(de voorzichtigheid), die om de groote mast gekronkeld is en door een
kraanvogel (de waakzaamheid), die in den top van de mast zit. Sustinebo —
ik zal uithouden — luidt het omschrift *).

De zelfde Coenrad Bloc vervaardigde in 1602 een smaakvollen penning(5)
met borstbeeld naar rechts gekeerd van Prins Maurits op 34-jarigen
leeftijd. Het omschrift vermeldt naam en titels. De keerzijde vertoont
Maurits' bekende symbool: een stevigen Oranjeboom, opgeschoten uit
een afgeknotten stam met als omschrift: TANDEM FIT SVRCVLVS
ARBOR — eindelijk is de spruit een boom geworden. Ook deze penning
bestaat, evenals de portretpenning zijns vaders, in drie grootten en is
eveneens aan een gouden ketting gedragen geweest. De stempelsnijder
werkzaam aan de Munt in Dordrecht, Gerard van Bijlaer, maakte van
dezen fraaien gegoten penning eene met stempels geslagen navolging,
terwijl er zeer zeldzame ovale penningen, met dezelfde voorstellingen
voorkomen in 1620 door den Haagschen stempel- en zegelsnijder Gideon
d'Asseignies vervaardigd.

Belangrijk is hetgeen het Collegieboek der admiraliteit van Amsterdam
op 24 April 1620 omtrent dit soort penningen vermeldt: „Alsoo men
bevindt dat de Raden van meest alle collegien ter admiraliteit in de
respective Provinciën dragen gouden medailles en hebbende d'efegie en
devies van Z.Ex. is geresolveerd dat men voor yder van den Raedt,
den fiscaal, secretaris, equipagemeester en ontfanger-generaal van deser
College 'zoodanige medailles zal laeten maecken van de beste stempel
ofte vormen daer van zijnde en dick naer den eysch onder conditie dat
een ygelyk van de voors. Raeden en anderen by tyt en gelegenheit en
als zy lieden in deputatie zullen uytreizen die zullen draghen." De toen
vervaardigde penning, die onder het borstbeeld van Prins Maurits het
wapen der Admiraliteit vertoont, wordt bij van Loon II bladz. 127
afgebeeld.

Vermelden wij ten slotte van Prins Maurits nog den fraaien ovalen
penning met zijn borstbeeld en wapen in 1613 door Simon van de Passé
in navolging van gegraveerde penningen vervaardigd. De mooiste por-
tretten in metaal van Frederik Hendrik en Amalia van Solms zijn zonder
twijfel de forsche eenzijdige plaquetten (6—7) f) door den beroemden
zilversmid Johannes Lutma (de oude) in 1625 vervaardigd met hunne
naar voren gewende borstbeelden. Als voorbeeld dienden de kopergravures
van Willem Jacobsz. Delff, naar Miereveld. De stempels voor deze por-
tretten werden door Lutma vervaardigd in opdracht van den te Amsterdam
werkenden Engelschen ivoordraaier en baleinwerker John Osborn, die
ze in balein afdrukte en aldus als wandversiering in den handel bracht.

*) van Loon, I, blz. 472.
f) Verkleind afgebeeld, de origineelen meten 115 m.M. in doorsnede.


