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Een hulde aan Th. M. Roest. 

Mocht, met eerbiediging van den wensch 
van onzen betreurden eersten voorzitter, geen 
levensbericht van hem in ons tijdschrift worden 
opgenomen, toch wilde het Koninklijk Neder- 
laridsch Genootschap voor Munt- en Penning- 
kunde een bli-jvend aandenken wijden aan de 
nagedachtenis van hem, aan wien de nederland- 
sche numismatiek zooveel verloor, zooveel 
te danken heeft. 

Het voorstel daartoe werd gedaan door 
ons medelid Dr. L. J. A. BRAAICENBURG V A N  

BACKUM te Leiden en goedgekeurd in de op 
den ghn Oktober r898 te Utrecht gehouden 
bestuursvergadering. 

Bij vertroiiwelijk rondschrijven werden de 
bloedverwanten van wijlen den heer ROEST, 
de leden van Teijlers en van ons genootschap 



door het bestuur uitgenoodigd in te teekenen 
op een gedenkpenning, welke in zilver voor 
f 10.50, in brons voor f 4.50, verkrijgbaar zou 
worden gesteld. 

Ons medelid, de heer J. P. M. MENCER, 
r '  stempelsnijder aan 's-Rijks-Munt te Utrecht, 
bood aan de sternpels kosteloos re vervaar- 
digen. Hij voldeed aan zijne belofte door 
de Vz. t e  gtaveeren van den hierna te beschrij- 
ven penning, waarbij eigenaardige moeielijk- 
heden waren te overwinnen, daar slechts een 
oud portret van ROEST beschikbaar was. Toch 
moeten we erkennen, dat een goed gelijkend 
beeld van onzen vaderlijken vriend is 

De zoon des heeren MENGER, de hulpstem- 
pelsnijder J. P. R. MENGER, (sedert: g Jiini jl. 
buitengewoon lid van ons genootschap), gra- 
veerde de Kz. 

In de tweede helft van Juni rgoo konden 
de afslagen aan de inteekenaars worden toe- 

gezonden. 
Er werden geslagen 14 zilveren en 45 bronzen 

exemplaren. I )  De Vz. vertoont het borstbeeld 
iets naar rechts gewend van onzen betreur- 
den voorzitter, waarop links langs den rand: 
J. P. M. MENGER. 

I) Nog 2 zilveren eii ro bronzen exemplaren zijn verkrijgbaar bij 
dera pe~~~aiiigmeester. 



Omschrift boven langs : 
THEODORUS MARINUS ROEST 

ter zijden van het borstbeeld : 
GEB : 
TE OVERL. 

DONGEN TE 

14 APRIL. BADEN- 
1837. BADEN 

2 SEPT. 
I 898. 

Het geheel omgeven door een cirkel van 
groote parelen. 

Kz. Palmtak e n  klimoptakken, samengestrikt 
en gestoken door een immortellenkrans, om- 
geven links het opschrift : 

HET 
NEDEREANDSCH 

GENOOTSCHAP 
VOOR MUNT EN PENNING- 

KUNDE AAN ZIJNEN 

EERSTEN 
VOORZITTER. 

Onder langs den rand : J. I>. R. MENGER. F. 

Zilver en brons, groot 53 m.M. 

Alphen, Juli rgoo. 

W. K. F. SWIERZINA 



ijdschr. Kon. Ned. Gen. v. Munt- en Pennink. 1900. 
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