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In Memoriam

H. L. A. VAN DEN WALL RAKE.

Den 28st en Maart j.l. overleed te Arnhem, de heer
H. L. A. VAN DEN WALL BAKE, in den ouderdom van
52 jaar. Sedert 16 Juni 1902 was hij buitengewoon, 
van af 15 Juni rq05 gewoon lid van ons Genootschap,
terwijl de Société Royale de Nurnismatique de Belgique
hem 6 Juli 1904 benoemde tot haar associé étranger.

In 1887 volgde hij P. H. TADDEL, aanvankelijk als
waarnemend, ~ in r888 als muntmeester op.

Als waarnemend muntmeester merkte hij de door hem
geslagen munten (de 10 en 5 centsstukken van 1887) met
een bijl (TADDEL), waarnaast een sterretje; bij zijn defi
nitieve benoeming nam hij den hellebaard tot munt
meestersteeken, waarmede al onze munten, behalve de
nikkelen stuivers, van 1888 tot heden zijn gemerkt.
Na opheffing van het Muntkollege trad BAKE I Januari 1902
onder den ouden titel van Muntmeester op als hoofd der
direktie van 's Rijks Munt. De regeering erkende zijne
verdiensten door zijne benoeming tot ridder in de orde
van den Nederlandsehen Leeuw.

Het Utrechtsch~Dagblad schreef:

In den gemeenteraad heeft de heer VAN DEN WALL

BAKE ruim IS jaren zitting gehad. Den 12den Sep
tember 1893 werd hij voor de eerste maal gekozen. Hij
behoorde niet tot de leden, die veel deelnemen aan de
beraadslagingen in de openbare zitting, maar zijne grcote
kennis van technische zaken schonk aan zijn woord een
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groot gezag, zoo dikwijls onderwerpen op dat gebied aan
de orde waren. Zijne medeleden gaven hem blijk van
hun vertrouwen, door hem te benoemen tot lid van de
kommissie van bijstand in het beheer van het elektri
citeitsbedrijf en van het trambedrijf. Ook van de kom
missie belast met het onderzoek van de bezwaarschriften
van aangeslagenen in de inkomstenbelasting en van de
kommissie voor het ontwerpen van een werklieden
reglement maakte hij deel uit, totdat ziekte hem noopte
die funk'tiën neder te leggen.

Den laatsten tijd was de heer BA1{E zeer sukkelend;
voor herstel van krachten begaf hij zich naar Arnhem,
waar aanvankelijk beterschap intrad, die evenwel niet
van langen duur mocht zijn. De laatste weken verergerde
zijn toestand; toch kwam het einde nog vrij onverwacht.

Van bevriende zijde werd ons verzocht hieraan het
volgende toe te voegen:

Dat de praktische zaken aan de munt in de laatste
jaren zoo goed liepen, was hoofdzakelijk te danken aan
de uitstekende leiding van den heer BAKE.

Zijne praktische kennis en bekwaamheid leidden er
toe, dat de hoofden der departementen met hem steeds
op de meest aangename wijze samenwerkten.

Zijn verlies wordt dan ook zéér door alle ambtenaren
en beambten gevoeld en het zal voorzeker zéér moeilijk
zijTI een zóó bekwaam en praktisch man te vervangen. I)

Zw.

IJ Met ingang van I April 1909 is Mr. G. BLOM:, sekretaris bij de direktie
van 's Rijks Munt, tijdelijk belast met de waarneming der betrekking van
muntmeester.




