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IN MEMORIAM. 

Mr. G. J. Th. Beelaerts van Blakland. n 
De Nederlandsche Vereeniging voor Munt- 

en Penningkunde heeft een harer leden ver- 
loren, wiens arbeid en beteekenis ver buiten 
den beperkten kring harer studiën en  neigin- 
gen gaat. Maar juist het feit dat BEELAERTS 
in hare werkzaamheden placht belang t e  stel- 
len, teekent een zijde van zijn zoo rijk karakter. 

Hij aan wien wij deze regelen wijden, was 
een man uit &n stuk, een eerlijk, helder- 
denkend. schrander man, van krachtigen wil, 
v66r alles was hij Nederlander van den goeden 
stempel. 

Zijn Nederlander zijn uitte hij niet in vage 
declarnatiën maar in daden. Zijn nuttige loop- 
baan als publiek persoon geeft daar getuigenis 
van. Gepromoveerd in r868 wordt hij spoe- 
dig ambtenaar van het departement van Jus- 
titie, lid en secretaris van belangrijke Staats- 
commissiën, in 1883 volksvertegenwoordiger, 
later voorzitter der Tweede Kanier ; boven- 



dien, en dit is zeer zeker zijn hoogste ver- 
dienste, de volijverige Gezant der Zuid-Afri- 

P kaansche Republiek; terecht is elders gezegd, 
dat hij met KRIIGER was een der pijlers waar 
de republiek op rustte. 

Maar daarnaast was h i j  de verzorger van 
velen, En als advocaat-diaken der Ned Herv. 
Diakonie &n in andere iverkzaamheden, was 

hij ,,in het kleine getrouw." 
Het is hier niet de plaats om deze feiten 

uit BEELAERTS Ieven te memoreeren, hoewel 
toch de groote beweegreden die hem dreef 
tot zijn openbaar optreden, dezelfde was die 
hem aanspoorde om zijn aandacht te wijden 
aan de Nederlandsche munt- en penningkunde. 
Die beweegredeii was d e  liefde voor zijn vader- 
land. Hij was het die eens in de 19de  eeuwsche 
volksvertegenwoordiging, als waarschuwing 
tegen de opmerking dat een of andere gedachte 
,,vaag in de lucht zat," herinnerde aan Huygens 
gespierde verzen : 

,,Mouring, die de vrije schepel1 
Van de Seven-landsche buerr 
Veertigh jaren onbegrepen 
Onbeknepen heeft gestuert" 

als bewijs hoe onze vaderen wel wisten waar zij 
heen wilden. Die liefde voor onze gescliiedenis 



was ook zijn di-ijfveer tot het verzamelen van 
penningen en munten. Hij verzamelde niet 
uit neiging om iets zeldzamers te bezitten als 
zijn buurman, maar trachtte te verkrijgen die 
stukken, die hem historisch belangrijk voor- 
kwamen. Onze geschiedenis gedurende den 
tachtigjarigen oorlog, zoobel als de aeeoorlo- 
g e n  boezemde hem het  meeste belang in. 
Een oorspronkelijk niet groote verzameling 
werd uitgebreid door de aanwinst van een 
belangrijke colIectie, terwijl d e  heer BEELAEBTS 
geregeld placht te koopen. Zijn aandacht 
bleef op genoemde geschiedkundige tijdperken 
gevestigd, waaruit vooral belangrijke gedre- 
ven penningen zijn bezit vormden. Hij was 

bovendien een ernstig ,,zoekerH zooals vragen 
in dit tijdschrift en  elders bewijzen. Schrander 
als hij was in de  diplomatieke aangelegenheden 
der Transvaai, was hij evenzeer in penning- 
kundige quaestiën, schier alle collectiën die 
in openbare veiling kwamen, werden zorg- 
vuldig door hem nagegaan. 

Velen zullen zich zijn typische figuur herin- 
neren, gebogen over d e  uitstalling der me- 
dailles en munten, vriendelijk en verstandig 
informeerend naar de beteekenis der stukken, 
die hem belang inboezemden. 

BEELAERTS, en ziedaar zijne groote verdien- 
ste, verzamelde, bouwend op een vaste basis 



van studie en kennis en op een even groote 
* sympathie voor het strijdende Nederland der 

16de en 17de eeuw. Zijn arbeid in deze was 
niet een bijkomende liefhebberij maar een 10- 
gische aanvulling op zijn openbaar leven. 

Niet velen zijn er in ons vaderland die in 
dezen tijd weten te waardeeren een Neder- 
landsche gedenkpenning en ernstig en met 
liefde verzamelen. Wanneer dus een krachtige, 
nobele persoonlijkheid, die onze geschiedenis 
liefhad, heengaat, dan past liet ons om een 

warm woord van waardeering aan zijn nage- 
dachtenis te  wijden. 

D. C. 




