
De Beeldenaar — november/december 2019 260

JIM VAN DER MEER MOHR

Verbons penning  
over prins Friso

In De Beeldenaar 2015-1 heb ik een artikel gewijd 
aan de mij toen bekende Oranjepenningen, die 
Willem Verbon (1921-2003) heeft gemaakt over 
leden van het Koninklijk Huis.1 Op de afgelopen 
Holland Coin Fair in Leidschendam zag ik bij Loes 
van Borkulo een penning die Verbon in 1989 heeft 
gemaakt ter gelegenheid van de 21ste verjaardag 
van prins Johan Friso van Oranje-Nassau 
(1968-2013), in opdracht van Muntpost/Monu-
munt te Elst. Deze penning was mij niet bekend 
en is dus niet vermeld in mijn artikel in 2015.

Het betreft hier een bronzen penning met op 
de voorzijde de beeltenis van de prins en rechts 
naast zijn gezicht de gekroonde initialen JF  
met eronder het getal 21. Verbon heeft onder de 
penning zijn signatuur geplaatst. De keerzijde 
toont in het hart vreemd genoeg niet het wapen 
van prins Friso, maar de wapens ‘Oranje’ (met in 
het tweede en derde kwartier het wapen van 
Orange, het eerste en vierde dat van Châlon  
en in het hartschild Genève) en ‘Nassau’ (met in 
het eerste kwartier het wapen van Nassau,  
het tweede van Katzenelnbogen, het derde van 
Vianden en vierde van Dietz).2 Hiermee heeft 
Verbon wellicht Oranje-Nassau willen aangeven. 
Onder de wapens staat 19*89 en als randschrift 
JOHAN FRISO PRINS VAN ORANJE NASSAU.  
De diameter is 39 mm.

Tijdens de beurs sprak ik Herman Gerritsen 
over deze penning en bovengenoemd artikel.  
Hij wees mij nadien per e-mail op een aantal 
omissies en een correctie in dat artikel uit 2015, 
die ik hier graag, onder grote dankzegging, 
ver meld. Ik verwijs hiertoe naar de noten in mijn 
artikel, waarbij Gerritsen het volgende heeft 
opgemerkt:
*  Noot 6, Prins Bernhard 75 jaar, bestaat ook  

in brons.
*  Noot 8, Koningin Beatrix 50 jaar, bestaat ook  

in brons.
*  De grote afbeelding op pagina 15 betreft niet de 

penning genoemd in noot 8 (Bernhard 85 jaar), 
maar die in noot 5 (Anjerfonds).

Hopelijk is met deze kleine aanvulling het werk 
door Verbon in dit opzicht nu volledig gepubli-
ceerd.

Met dank aan Herman Gerritsen en Johan Mevius.

Noten
 1.  Meer Mohr, Jim van der (2015) De Oranjepenningen van 

Willem Verbon, in: De Beeldenaar 39-1, 13-15.
 2.  Met dank aan J.C.C.F.M. van den Borne, Eerste medewerker 

van de Hoge Raad van Adel, voor het duiden van deze twee 
wapens.

Willem Verbon, prins Johan Friso 21 jaar. 1989, brons, 39  mm (particuliere collectie)


