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In memoriam.

Wederom leed ons jeugdig genootschap een
zwaar verlies, door het overlijden van ónzen
hooggeachten medebestuurder, den heer A . A .
LOOIJEN. Eene ongesteldheid die zich in Maart
1.1. openbaarde, doch aanvankelijk geenedenbezorgdheid inboezemde, sleepte hem den
Augustus op 65-jarigen leeftijd ten grave.
ABRAHAM ARNOLDUS LOOIJEN was de zoon van
ANTHONY Y S B R A N D A R N O L D U S LOOIJEN en vrouwe
GESINA VAN ELSBROEK ; den 2 5
Juni 1828 te
Nijmegen geboren, genoot hij aldaar zijn eerste
opleiding en studeerde van 1850—1855 te
Utrecht in de Godgeleerdheid.
Den 4
October 1855 tot proponent der
Nederlandsche Hervormde kerk benoemd, werd
hij den i 8
daaraanvolgende tot predikant te
Grijpskerke beroepen en huwde den 2 8
November van dat jaar met A N N A GEERTRUIDA

3

sten

d e n

d e n

sten

M A T T H E A DE M A N .

In 1859 verwisselde hij deze standplaats tegen
die van Wissekerke, van waar hij in Juni 1867

207
naar Oud-Loosdrecht vertrok. Na een verblijf
van zes jaren in deze gemeente, werd hij in
1873 tot Directeur en Secretaris van de Utrechtsche zendingsvereeniging
benoemd, in welke betrekking hij vele gewichtige diensten aan deze
instelling heeft bewezen en mede als hoofdredacteur

van

de Utrechtsche

zendingsberichten

het bewijs leverde, hoe nauw hem deze zaken
aan het hart lagen.
Reeds als knaap van 12 jaren, ontwaakte bij
hem de liefhebberij voor het verzamelen van
penningen en munten, die hem in zijn geheel
volgend leven steeds bijbleef en hem dan ook
de weinige vrije uren die zijn verschillende betrekkingen hem overlieten, aan deze studie
deden wijden. Dat de munten van zijn geboortestad, in de eerste plaats, en die van Gelderland zijn bizondere voorliefde genoten, laat zich
gemakkelijk begrijpen.
In 1889 benoemd tot Directeur van het Koninklijk

Kabinet

van

penningen

en munten

en

gesneden steenen, begroette hij deze benoeming
met de grootste ingenomenheid. Nu toch kon
hij zich geheel aan zijne lievelingsstudie wijden
en vond zijn ijver een zeer ruim arbeidsveld.
Zeer veel werd door hem, in de weinige jaren
dat hij aan het hoofd dezer verzameling heeft
gestaan, gedaan, en allen die zijne voorlichting
of hulp inriepen, ondervonden steeds de meeste
welwillendheid.

2o8
De oprichting van het Nederlandsen
schap voor Munt-

Genoot-

vond in hem

en Penningkunde

een warm voorstander en gaarne aanvaarde hij
dan ook het vice-voorzitterschap, waartoe hij
in de eerste Algemeene vergadering door de
leden benoemd werd. Weinig konden wij toen
bevroeden dat wij hem reeds zoo spoedig uit
ons midden zouden moeten missen, waar hij
nog zooveel, ook tot den bloei van ons Tijdschrift had kunnen bijbrengen.
LOOIJEN werd in 1890 tot associé étranger
van de Société

in

royale

de numismatiqtie

1892 tot eerelid van die Haghe

van het Zeeuwsch

Genootschap

voor

Beige

en

en tot lid
Wetenschap-

pen benoemd.
Met diepen weemoed staren zijne talrijke
vrienden hem na en beseffen, hoe oneindig
zwaar zijn verscheiden zijn huisgezin moet treffen,
waarvoor hij steeds een trouw echtgenoot en
liefdevol vader was.
Leiden,

Augustus 1893,

TH.

M.

ROEST.

