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Den 18 Maart overleed te Nice op 74jarigen
leeftijd, na een korte ongesteldheid, de heer
Mr.

GKRHARDUS

NICOLAAS

DE

STOPPELAAR.

Sedert vele jaren gewoon het gure voorjaarsklimaat van onze noordelijke streken voor
het liefelijke Zuiden te verwisselen, was hij
ook dit jaar naar Nice op reis gegaan, hopende
zijne, door een vroegeren aanval van influenza
geschokte, gezondheid op nieuw te herstellen.
Het heeft niet mogen baten. Een kort ziekzijn maakte een einde aan zijn zeer nuttig en
werkzaam leven. Het is hier niet de plaats
te vermelden het zeer vele, dat Middelburg,
op allerlei gebied aan hem te danken heeft,
de verschillende dagbladen trouwens hebben
het u uitvoerig vermeld.
D e naam van Mr. G . N. D E S T O P P E L A A R zal
jaren lang nog in Zeeland voortleven, zijne
weldaden niet worden vergeten.
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D e overledene was sedert 1894 gewoon lid
van ons genootschap.
Een numismaat in den eigenlijken zin van het
woord, is D E S T O P P E L A A R niet geweest; hij
bezat geen persoonlijke verzameling munten of
penningen; werken op zuiver numismatisch
gebied zijn niet door hem geschreven.
Hij stelde evenwel
ling van anderen.

belang in de verzame-

Sedert vele jaren konservator van de stedelijke verzameling op het Raadhuis, heeft hij
onder meer zich ijverig toegelegd op het bijeenbrengen van een kollektie munten en penningen op Middelburg betrekking hebbende, of
in die stad geslagen, en waaronder zeldzame
stukken voorkomen. Onnoodig te vermelden,
dat het meerendeel door hem ten geschenke
is aangeboden.
Bizondere voorliefde had de overledene
voor alles wat Middelburg's gildewezen betrof,
geen wonder dan ook, dat zijn werkzame
aard een bijna kompleete, uit fraaie exemplaren
bestaande, verzameling •gildepenningen heeft
weten bijeen te brengen.
Een zeer merkwaardig boek over het Schuttersgilde van den handboog van de Confrérie
van St. Sebastiaan te Middelburg, is van zijne
hand verschenen. Het is in 125 exemplaren
gedrukt en is niet in den handel.
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Ook de numismatische verzameling van het
Zeeuwsch Genootschap is meermalen met kostbare geschenken door hem verrijkt.
Den 2 7

Februari 1895 vierde de heer D E
STOPPELAAR
onder groote deelneming der bevolking zijn zeventigsten verjaardag, bij welke
gelegenheid hem een gouden gedenkpenning, 1)
zijn goed gelijkend borstbeeld vertoonende,
namens de burgerij van Middelburg is vereerd.
sten

D e overledene, geboren den 27 Februari
1825, was ridder in de orden van den Nederlandschen Leeuw en van de Eikenkroon.
M.
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