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Hulde aan Mejuffrouw M. G. A. DE MAN. 

Zooals de lezers van dit Jaarboek ongetwijfeld reeds 
uit de dagbladen zullen vernomen hebben, mocht het 
eerelid van ons Genootschap, Mejuffrouw M. G. A. DE 
MAN, den 19den Mei 1.1. onder bijzonder veel belang
stelling van verschillende zijden haar zeventigsten 
geboortedag herdenken. 

Waar Mejuffrouw DE MAN reeds bij haar vijftigsten 
verjaardag, welk feit ongeveer samenviel met de om
standigheid, dat zij zich een kwart eeuw met numisma
tische studiën bezighield en ook bij haar 25-jarig 
jubileum als redactrice van ons voormalig Tijdschrift, 
welk later in een Jaarboek werd omgezet 1), gehuldigd 
was door de toenmalige bestuursleden en oud-bestuurs
leden en de toenmalige Commissie van Redactie, heeft 
het Bestuur van ons Genootschap gemeend dat, gegeven 
al hetgeen Mejuffrouw DE MAN voor ons Genootschap 
heeft willen doen en de bijzonder groote verdiensten, die 
zij op numismatisch gebied heeft, die feestdag vanwege 
het Genootschap niet onopgemerkt mocht worden 
voorbij gegaan en dat een huldebetuiging vanwege het 
geheele Genootschap in deze op haar plaats zou zijn. 

Den heer ELIAS VOET JR. te Bloemendaal werd door 
het bestuur opgedragen een herinneringspenning aan 

! ) Zie Tijdschrift X I I I . blz. 258 en Jaarboek V I . blz. 136. 
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den feestdag te ontwerpen en voor de uitvoering te 
willen zorg dragen en ook deze medaille doet dien 
bekwamen artist alle eer aan. 

De penning, op plaat VI afgebeeld, werd op den 
feestdag door den Voorzitter en den Secretaris aan 
onze gevierde jubilaresse namens alle leden van het 
Genootschap aangeboden ten blijke van hulde en dank 
voor de vele en belangrijke artikelen (volgens een der 
courantenberichten een 80-tal) waardoor Mejuffrouw 
DE MAN onze numismatische litteratuur heeft willen 
verrijken en die wetenschap heeft weten vooruit te 
brengen, van welke artikelen verreweg het grootste 
gedeelte geplaatst is in ons voormalig Tijdschrift en ons 
tegenwoordig Jaarboek, zoodat men geen jaargang kan 
opslaan zonder een der pennevruchten van onze 
sympathieke schrijfster tegen te komen. 

Ook onze Regeering is niet achterwege gebleven de 
groote verdiensten van de door ons allen zoo gewaar
deerde schrijfster te erkennen door haar op 31 Augustus 

'1.1. het Ridderkruis van de Oranje Nassau Orde toe te 
kennen. 

Moge dat kruis de borst van Mejuffrouw DE MAN nog 
lang sieren en moge het haar gegeven zijn ons nog 
menig jaar te doen profiteeren van de resultaten harer 
rustelooze nasporingen op numismatisch gebied. 

Hintham, September 1925. 
S. 



Jaarboek voor Penn ingkunde. PI . V I . 


	1925_0.pdf
	1925 JMP 12
	INHOUD 12

	1925_1.pdf
	1925 JMP 12
	INHOUD 12




