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Reorganisatie van 's Rijks-Munt
EN

Hulde aan de leden van het Muntkollege.

Bij K. B. van 30 December 1901, n", 100, is uit
voering gegeven aan de wet van 28 Mei I go I,

Stbl. n", 130, (TijdschrzJt 1901, blz. 381), waarbij,
onder het opperbeheer van Z. E. den Minister van
Financiën, het bestuur van 's-Rijks Munt aan den
muntmeester, en het toezicht op de naleving der
wettelijke bepalingen het muntwezen betreffende
enz. aan den kontroleur-generaal is opgedragen.

Mitsdien is "ingaande 1 Januari 1902, aan het
lid van het Muntcollege, tevens belast met de werk
zaamheid van inspecteur-essaieur-generaal, dr. C. Hoit
serna, aan den muntmeester bij 's Rijks Munt H. L.
A. van den Wall Bake, benevens aan alle verdere
ambtenaren en bedienden tot het Muntcollege of
's Rijks Munt behoorende, wegens reorganisatie van
het dienstvak, eervol ontslag uit hunne betrekkingen
verleend;

en zijn benoemd:
bij de directie van 's Rijks Munt:

tot muntmeester H. L. A. van den Wall Bake:



tot secretaris mr. G. Blom; tot klerk A. G. van
Loopik; tot essaieur der fabricage J. W. A. Haagen
Smit; tot chef der fabricage K. J. Verhey; tot I'"

stempelsnijder J. Ph. M. Menger; tot 2d, stempel
snijder J. C. Wienecke : tot assistent bij de stempel
snijderswerkplaats J. Ph. R. Menger; tot fabrieks
controleur J. G. Rutgers; tot mechanicus voor de
stempel- en medaillefabriek J. van Oosterhout; tot
muntgezel W. A. G. Perks, C. van der Kellen,
O. E. N. Bolwerk, W. A. Perks. D. de Leur jr.,
N. G. Brouwer, W H. Ywema en K. Meijers; tot
leerling-muntgezel D. N Zambaux; tot bode P. J.
Goenee; tot portier R. G. Scheffer; tot Iste-smeltel
H. van Zutphen; tot zd<.smelter J. van Deudekom;
tot 3d'-smelter W. Adelaar; tot 4d'-smelter J. van
der Haar; tot machinist D. Vosmeer; tot stoker
H. 0 Duiveman; tot voorman R. G. Stockei; tot
draaier van de herstelwerkplaats J. H. van GinkeI;
tot draaier Th. C. de Groot, C. J. Gielissen en A.
van Baaren; tot voorman van de medaiBefahriek
C. de Bouter; tot draaier J. A. van BaaIen, C. E.
Verbeek en P. Burman;

bij de generale contröle van 's Rijks Munt:
tot controleur-generaal dr. C. Hoitsema; tot Ist.e_

essaieur J. W. F. baron van Utenhove; tot controleur
J. M. C. Kooiman; tot adjunct-controleur H. van
der Lip; tot klerk C. W. Mulder, en tot amanuensis
B. Rorive".

Door de aangehaalde wet is vervallen de bepa
ling der wet van I Juni ,R50 Stbl. n". 25, die het
onmiddellijk toezicht voor de zaken van de munt
opdroeg aan het muntkollege en is dit kollege na
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eene werkzaamheid van ruim een halve eeuw
opgeheven. Een der leden is, zooals we zagen,
gebleven, zijne beide kollega's zijn heengegaan.
De ambtenaren van 's-Rijks Munt boden den 3 T

December '901 aan elk hunner een kleine, zeldzaam
mooie plakket in goud, zilver en brons aan, een
paar heerlijke kunststukjes, die weder bewijzen het
juiste inzicht der regeering. toen zij den bekwamen
WtENECKE aan 's Rijks Munt wist te verbinden.
Ziehier de beschrijving en afbeelding der fraaie
stukken, waarvan de aanbieders elk een ex. in
brons kregen:

I. Aan M'. L. W. A. BESIER, bij zijn aftreden
als voorzitter van het Muntkollege.

Vz. Linksgewend borstbeeld, 'langs den bovenrand:
Mr. L. W. A. BE5IER, langs den rechterzij kant :
VOORZITTER VAN HET MUNTCOLLEGE, op de afsnede:
J. C. Wieneckc

Kz, Een gebeeldhouwde tafel, waarop een weeg
schaal, muntstempels en een voorzittershamer,
wijzende op de funktien van voorzitter en waardijn.
Dwars door het veld een palmtak met strik, langs
den benedenkant klimoprank.

Opschriften, boven: TER GELEGENHEID
ZIJNER· AFTREDING

NA 40 JARIGE
AMBTSVERVULLING

UTRECHT
,86,-
-'901

onder: DE

AMBTENAREN

VAN 's RIJKSMUNT



DE
AMBTENAREN

's RIJKS MUNTVAN

Links, langs den rand: J c. wieneeke

Rechthoekige plakket, 44 bij 35 m.M, Verz. Z.
LOUIS WILLEM ALEXANDER BESIER werd geboren te Makessar op Celebes,

22 Mei 1829, promoveerde in de rechten te Utrecht in 1852 en werd weldra
benoemd tot adjunktkommies bij het departement van Koloniën, voor reke
ning van welk departement hij van I Oktober 1855 tot I Oktober 1860
tijdelijk werkzaam was ter sekretarie van 's-Rijks Munt, aan welke instelling
hij weldra voor goed zou worden verbonden en wel achtereenvolgens als
kommies (K. B. 18 Januari 1861 ne. 48), referendaris (K. B. 21 Juni 1871
nc. 18), referendaris met den personeelen titel van adviseur (K. B. 20 De
cember 1878 ne. 9), lid van het Muntkollege (K. B. 2 Maart 1894 nO. 18)
en voorzitter van dat kollege (K. B. 9 Augustus 1897 no 48)

11. Aan J. C. VAN EELDE, bij zijn aftreden als lid,
tevens sekretaris van het Muntkollege.

Vz. Linksgewend borstbeeld, langs den boven
rand: J. C. VAN EELDE, langs den rechterzijkant.
LID· SECRETARIS v/h, MUNTCOLLEGE, op de afsnede:
J. C W,ene, ke

Kz. Schrijftafel, waarop boek, inktkoker, penne·
houder en briefomslag, doelende op de funktie van
sekretaris.

Dwars door het veld een palmtak met strik,
langs den benedenkant klimoprank.

Opschriften, boven:
TER GELEGENHEID

ZIJNER AFTREDING

NA 40 JARIGE

AMBTSVERVULLING

UTRECHT

1861-[9°1
onder:

Rechts langs den rand: j. c Wiene<;ke

Rechthoekige plakket, 44 bij 35 m.M, Verz. Z.
JOHAN CORNELlS VAN EELDE werd geboren te Utrecht I September 1833.
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Bij K. B. van 18 Januari 1861 n'', 48 werd hij benoemd lot adjunkt-kommies
en bij K. B. van 21 juni 1871 n". 18 tot kommies bij het MuntkoUege,
weldra gevolgd door zijne benoeming tot kontroleur bij 's Rijks Munt,
(K. B. 22 April 1872 n'', 10). Tot zijl) laatst bekleede betrekking van lid
van het Muntkollege, belast met de werkzaamheden van Sekretaris werd hij
benoemd bij K. B. van 9 Januari 1880 n''. 8.

Met de ambtenaren van 's Rijks Munt wensch
ook ik hulde te brengen aan den heer BESIER, die
ondanks zijne drukke bezigheden steeds bereid was alle
mogelijke inlichtingen te g'even en zoo noodig stukken
uit de aan zijne zorgen toevertrouwde verzameling
van 's-Rijks Munt ter beschrijving of afbeelding aan
mij af te staan. Bij zijn aftreden als Voorzitter van
het Muntkollege. breng ik hem daarvoor een woord
van hartelijken dank! Zw.

'Bij latere K. B". zijn benoemd tot smid bij de
stempel- en medaillefabriek aan 's Rijks Munt, D. H.
Poelman, tot nog toe werkzaam in dienst van de
stempelsnijders bij die instelling, en tor vaste werk
lieden aan 's Rijks Mun~: P. Schoonhoven, E. A. van
Duuren, J. A. M. Wever, J. van Amerongen, C. G.
Jongejan, J. Broodkoorn, D. van Leur, J. Wolfs winkel
L. J. Visch en L. Vermeulen.
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