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Verslag van den Secretaris 

Maandag 2 9 April 1 9 4 0 had te 's-Gravenhage in Pulchri 
Studio des avonds ten 8 uur de voordracht van den 
Secretaris over „Nederlandsche Familiepenningen tot 
1 8 0 0 " plaats. Hier waren tegenwoordig de leden BEGEER, 
EVELEIN, FONTEYN KUYPERS, FREDERIKS, DE JONGH, KORTEN-

BACH, VAN KUYK, E. en M . F. POLAK, SCHULMAN, VON WEILER 

en VAN DER WINDEN, terwijl ook de beide dames POLAK de 
lezing bijwoonden. 

Spreker behandelde achtereenvolgens de penningen bij 
geboorte en doop vervaardigd," waarvan die ter gedach
tenis van een in 1 7 1 2 te Amsterdam geboren vierling 
zeker wel de curieuste is. Hierop volgde de zoogenaamde 
pand- of huwelijkspenningen, die de jonge man aan zijn 
verloofde vereerde, welke pandpenning in Friesland niet 
zelden bij vermogende lieden werd vervangen door een 
fraai gegraveerd zilveren bruidskoffertje (knotte), dat 
met nieuw geslagen gouden munten gevuld was. Bij het 
huwelijk werden voor de vrienden en bekenden vaak 
speciale penningen vervaardigd, die dikwijls met de 
wapens van het jonge paar versierd waren en daarom uit 
genealogisch en heraldisch oogpunt van belang zijn. Een 
der fraaiste stukken, die getoond werden is de gouden 
gegraveerde penning bij het huwelijk van ELANDT DU Bois 
en MARIA VAN BLEYSWYK, in 1 6 6 9 gesloten, die met de 

wapens der jonggehuwden en vier aan den bijbel ont
leende voorstellingen versierd is. Ook bij zilveren en 
gouden bruiloften was de penning een welkome gift, die 
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de jubilarissen aan vrienden en magen vereerden. Een 
der oudste en fraaiste herdenkt de gouden bruiloft in 
1 6 2 4 gevierd van den Delftschen burgemeester PAULUS 
VAN BERESTEYN en VOLCKERTJE CLAESDOCHTER (NICOLAI) met 

de portretten van het gouden echtpaar door ADRIAAN DE 
GREBBER gegoten. 

Toen in 1 7 3 6 te Dordrecht PIETER VAN AKEN zijn zilveren 
bruiloft met SARA DOLE zou vieren, overleed de zilveren 
bruid terwijl de penningen, die bij dit feest uitgedeeld 
zouden worden, reeds gereed waren. Maar men wist raad: 
Om den rand werd nu gegraveerd: Vier weken voor het 
feest gaf SARA DOLL den geest, zoodat de penning nu uit
muntend dienst kan doen als begrafenispenning. 

Bizonder gelukkig in het vieren van gouden bruiloften 
was zeker wel het Amsterdamsche geslacht VAN LOON; 
achtereenvolgens hebben daarvan tusschen 1 6 2 1 en 1 7 2 6 , 
dus in even honderd jaar, acht leden hun gouden huwelijks
feest gevierd en alle deze feesten zijn door gedenkpennin
gen vereeuwigd. De meeste dier penningen konden den 
leden op het witte doek getoond worden. 

Curieus is ook de penning, die de echtscheiding van 
MYNARD UYTWERF en JOHANNA BOOGE herdenkt, die in 1 7 4 3 

huwden en in 1 7 5 4 scheidden. De penning werd, zooals 
het opschrift aan de keerzijde vermeldt, door de moeder 
vereerd „aan 't drietal huwelyksvrucht". 

Van de begrafenispenningen, die aan de dragers van 
het lijk, meestal buren of gildebroeders, gegeven werden, 
konden fraaie stukken getoond worden, o.a. ter gedachtenis 
aan de begrafenis van den schilder WALLERAND VAILLANT 

in 1 6 7 7 en de penning, die de dichters ontvangen hebben, 
die JOOST VAN DEN VONDEL ten grave gedragen hebben met 
het borstbeeld van ,,'s lands oudste en grootste poëet", 
zooals het omschrift op de keerzijde vermeldt. Verder 
belangrijke stukken waren de penningen, die het over-



149 

lijden van aanzienlijke kooplieden, predikanten (niet zel
den met hunne beeltenissen versierd) en R. K. geestelijken 
herdachten. 

De penning vervaardigd bij het overlijden van den 
Haarlemschen Lutherseheii predikant JOHANNIS WILKENS, 
die in 1696 bij het bedienen van het avondmaal door een 
beroerte getroffen werd en stierf, behoort tot de merk
waardigste der domineespenningen. De voorzijde beeldt 
de viering van het avondmaal af in de geheel gevulde 
kerk, de begrafenis ziet men op de keerzijde. „Op 't 
reyken van het avondmaal is hij geruckt in _'s Hemels
zaal" luidt het omschrift. 

Ten slotte behandelde spreker de familiepenningen in 
Nederlandsch-Indië. Huwelijkspenningen komen daar 
slechts zeer weinig voor en die weinige stukken zijn nog 
meest hier te lande geslagen. Bij overlijden ontvingen de 
dragers en bekenden gewoonlijk een groot zilveren schenk
blad, meestal te Batavia vervaardigd (schenkpiring), met 
op de achterzijde gegraveerd de naam van den overledene 
met de jaartallen van geboorte en overlijden. Het over
lijden van gouverneur-generaals en hooggeplaatste 
Indische regeeringsambtenaren of hun familieleden wordt 
niet zelden herdacht op ovale gouden gegraveerde pennin
gen, soms omgeven door een fraai bewerkten rand. Deze 
penningen vertoonen steeds op de voorzijde het familie
wapen van den afgestorvene, terwijl een lang opschrift 
op de keerzijde naam, titels en data van geboorte en over
lijden vermeldt. 

De Voorzitter dankte na afloop den spreker voor zijn 
gehouden lezing, waarna de bijeenkomst ten 9% uur 
gesloten werd. 

Zaterdag 2 November had te 's-Gravenhage in het Rijks 
Penningkabinet de jaarvergadering plaats, waarbij tegen
woordig waren de leden: BAALE, BAX, BEGEER, BEMOLT VAN 
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LOGHUM SLATERUS, EVELEIN, EYSENCK, FONTEYN KUYPERS, 

FREDERIKS, HULSHOFF POL, DE JOXGH, VAX KERKWI.JK, KORTEN-

BAGH, VAN KUYK, SCHOUTEN, SCHULMAN, DE VEER, VOX WEILER 

en VAN DER WINDEN. 

De Voorzitter Mr. FREDERIKS herdacht in zijn openings
rede de in het afgeloopen vereenigingsjaar gestorven 
léden Mr. ERNST POLAK en E . VOET JR., van wie levens

berichten in dit Jaarboek zijn opgenomen, terwijl hij 
tevens in herinnering bracht, het groote verlies door het 
eere-lid van het Genootschap Mej. M. G. A. DE MAN 
geleden door het verloren gaan van haar woonhuis, 
numismatische bibliotheek en het grootste gedeelte harer 
verzamelingen bij den brand te Middelburg. 

Uit het Verslag van den Secretaris bleek, dat het aantal 
leden door overlijden en bedanken een weinig was terug-
geloopen, zoodat het betrachten van groote zuinigheid een 
eerste vereischte was. 

Voor het Jaarboek waren reeds een tweetal artikelen 
toegezegd en werd besloten, die ook in 1940 uit te geven, 
zij het dan ook van een eenigszins geringeren omvang. 

De Penningmeester had medegedeeld niet ter vergade
ring te kunnen komen en had ook geen rekening en ver
antwoording ingezonden over zijn in het afgeloopen jaar 
gevoerd beheer. Hierdoor was de Vergadering niet in de 
gelegenheid de jaarrekening te doen nazien en den Pen
ningmeester te dechargeeren. 

Tevens bleek, dat door den Penningmeester tot heden 
(2 Nov.) nog geen maatregelen waren genomen om de 
contributie der leden over het loopende vereenigingsjaar 
te innen, hoewel de Secretaris hem daartoe herhaaldelijk 
had aangespoord. De Voorzitter stelde daarom voor om 
er bij den heer MULLER op aan te dringen het Penning
meesterschap neer te leggen, waarmede de aanwezige leden 
zich konden vereenigen. Het bestuur zou dan onmiddellijk 
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zorgen voor het innen der contributie voor het jaar 1 9 4 0 
en den heer MULIEK aanschrijven onverwijld zijn rekening 
en verantwoording in te zenden. Tegen 1 Jan. 1 9 4 1 hoopte 
men dan een nieuwen Penningmeester te benoemen. 

Tot gewoon lid van het Genootschap werd benoemd Dr. 
A . J. BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS, terwijl de heeren Mr. 

A . HAEX te Heerlen, Mr. H. J. KESSLER te 's-Gravenhage, 

J. VAN DER WARP IZ. te Groningen en H. WINTERS Mz. te 

Venlo tot buitengewone leden gekozen werden. 
Gebleken was, dat de vordering van gouden munten ook 

bij onze verzamelaars onzekerheid had doen ontstaan, of 
zij misschien te eeniger tijd de gouden munten hunner 
verzameling, waarvan de meeste dikwijls een belangrijk 
hoogere waarde dan die aan metaal vertegenwoordigden, 
zouden moeten afstaan. Op voorstel van Mr. VAN KUYK 
werd alsnu besloten, dat een commissie van. drie leden 
zou worden benoemd om, zoo noodig, de belangen dier 
verzamelaars te behartigen. Tot leden dezer commissie 
werden, behalve de voorsteller, Mr. FREDERIKS en Dr. 
EVELEIN gekozen. 

Dr. EVELEIN wees er verder op, dat van de elk jaar bij 
hem binnenkomende losse afleveringen van tijdschriften 
en jaarboeken van numismatische vereenigingen, uit den 
aard der zaak door de leden geen kennis werd genomen 
en deze dus te weinig aan het doel beantwoordden, om de 
leden op de hoogte te houden van de nieuwe numismatische 
litteratuur, de muntvondsten enz. Hij stelde dus voor om 
aan de leden, die zulks wenschten, de nieuw verschenen 
afleveringen van tijdschriften en jaarboeken zoo mogelijk 
een paar keer per jaar ter lezing toe te zenden, bij wijze 
van „leesgezelschap". Elke deelnemer zou deze werken 
een zekeren tijd mogen behouden en zich verplichten deze 
daarna aan zijn opvolger in de rij der lezers toe te zenden. 
Kosten zouden hiervoor niet ontstaan, slechts de porto-
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kosten van doorzending der boeken zou door den deel
nemer te betalen zijn. Daar dit voorstel in den smaak der 
leden bleek te vallen, werd besloten dezen door het zenden 
van een circulaire van dit plan kennis te geven en bij 
voldoende deelname tot de oprichting van dit numisma
tisch leesgezelschap over te gaan. 

De heer BEGEER wees op de nieuw opgerichte Vereeni
ging „Nederlandsen Verbond voor Sibbenkunde te 
's-Gravenhage" en stelde voor te trachten contact met die 
Vereeniging te zoeken. Besloten werd, dat de Secretaris 
nadere bizonderheden over deze Vereeniging zou inwin
nen en, zoo gewenscht, trachten tot samenwerking te 
geraken. 

De Secretaris, aan de beurt van aftreden, verklaarde 
zich gaarne bereid om nog één jaar het secretariaat waar 
te nemen, na afloop van dien tijd wenschte hij zijn functie 
op een ander, jeugdiger lid over te dragen, dien hij gaarne 
bereid was om zoo noodig met raad en daad bij te staan. 
De Voorzitter zeide dit besluit te betreuren, maar meende 
te moeten eerbiedigen en verzocht den aanwezigen reeds 
thans hunne gedachten te laten gaan over een opvolger 
voor den heer VAN KERKWIJK. 

In plaats van wijlen Mr. ERNST POLAK werd Dr. A . J. 
BEMOLT VAK LOGHIJM SLATERUS tot lid van de Commissie 

van Redactie voor het Jaarboek benoemd. 
Tot de belangrijkste stukken die den aanwezigen ge

toond werden, behoorden eenige fraaie XVIe eeuwsche 
portretpenningen en een paar Romeinsche grootbronzen 
uit de verzameling van den Voorzitter, benevens een serie 
zeer fraai gegraveerde Nederlandsche 17de eeuwsche 
pandpenningen, eigendom van den Secretaris. 

Jhr. Ir. VON WEILER liet ook ditmaal weder eenige der 
fraaiste in den laatsten tijd door de Kon. BEGEER ver
vaardigde gedenkpenningen bij de leden rondgaan. 
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Zoo mogelijk zal ook weer in 1941 in het voorjaar een 
werkvergadering worden gehouden, terwijl er, op voorstel 
van den Voorzitter, besloten werd de plaats voor de vol
gende jaarvergadering voorloopig niet vast te stellen, 
maar aan het bestuur over te laten, waar die zal gehouden 
worden. 

Ten half een sloot de Voorzitter na rondvraag de ver
gadering. 

Na de lunch in het kort te voren geheel verbouwde café 
„Het Gouden Hoofd", volgde een bezoek aan het Gemeente 
Museum ter bezichtiging van de tentoonstelling „de tijd 
van de Camera Obscura". De verschillende drukken van 
dit populaire werk, brieven en teekeningen, die er op 
betrekking hadden, portretten van NICOLAAS BEETS en zijn 
bekende tijdgenooten en de interessante meubelen, schil
derijen en kunstvoorwerpen in de eerste helft der 19de 
eeuw hier te lande in gebruik, werden door de leden met 
belangstelling bezichtigd. 

Mededeeling van het Bestuur aan de Leden. 

Op verzoek van het Bestuur heeft Dr. W. F. BAX zich 
bereid verklaard om, voorloopig tot de a.s. Jaarvergade
ring, het Penningmeesterschap, vacant geworden door 
het met 1 Januari 1941 bedanken van den heer HAITSMA 
MULIER waar te nemen. Op de Jaarvergadering hoopt het 
Bestuur dan tot de definitieve benoeming van Dr. BAX 
te kunnen overgaan. 



Verslag van den Conservator der numismatische 
verzameling en bibliotheek. 

In weerwil van den in 1939 ingetreden oorlogstoestand 
ontving de bibliotheek over 1939 het meerendeel van haar 
buitenlandsche tijdschriften. Daarnaast ontving het 
Genootschap meer dan in andere jaren afzonderlijke boek
werken ten geschenke. Een Nederlandsche publicatie was 
de Lijst van litteratuur nopens de Nederlandsche Bank in 
tijdschriften, dagbladen en mengelwerken tot op 31 Maart 
1939 versohenen. Deze uitgave werd samengesteld door 
A. M. VAN DE WAAL , archivaris van de Nederlandsche Bank. 
Buitenlandsche publicaties waren Die Medaille der Ost-
mark en Histoire monetaire de Neuchatel, welke beide 
werken reeds in het vorig Jaarboek door de heeren VAN 
KERKWIJK en VAN KUYK uitvoerig besproken zijn. Van de 
uitgave der Sylloge Nummorum werd ontvangen Vol. III, 
afl. 2, waarin uit de LOCKETT collection de gouden en zil
veren munten van Sicilië en Thracië zijn beschreven. 

Boekwerken en tijdschriften, voor zoover niet bestemd 
om eerst later te worden gebonden, werden verzonden naar 
de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. 

De numismatische verzameling ontving van den heer 
J. J. VÜRTHEIM, ambachtsheer van Krimpen aan den IJssel, 
ten geschenke een bronzen prijspenning met zijn fraai 
uitgevoerd familiewapen. 

Hoewel behoorend tot 1940, zij in dit jaarverslag reeds 
thans vermeld, dat ter beveiliging tegen luchtaanvallen de 
verzameling sinds Juni 1940 in een kluis geborgen is. 

Den Haag, November 1940. 

De Conservator, 
M. A. EVELELN. 



Aanwinsten der Bibliotheek 

Tijdschriften. 

Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap 

„de Nederlandsche Leeuw", Jaargang 1939. 

Bataviaasch Genootschap: Tijdschrift voor Indische Taal-, 

Land- en Volkenkunde, Dl. 79 (1939), en Jaarboek V 

(1939). 

Jaarboek van het Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en 

Penningkunde, 1939. 

Numismatisches Litteratur Blatt, Jaargang 55 (1939), 

nr. 364/65 en 366/67. 

Deutsohe Münzblätter, 1939. 

Mitteilungen der Numismatischen Geselschaft in Wien, 

Bd. II (XVII I a.F.) 1939, nr. 1—6. Van jaargang 1938 

nog nr. 5 (zie vorig jaarverslag). 

Revue Belge de Numismatique, 1938. 

Publications de la section historique de l'Institut G. D. de 

Luxembourg, Vol. LXVII I (1939). 

The American Numismatic Society: Numismatic Notes 

and Monographs, nr. 84—87, en Proceedings of the Society, 

1939. 

Andere publicaties. 

Sylloge Nummorum Graecorum. Vol. I l l , afl. 2 (LOCKETT 

Collection, Sicilië en Thracië) 1939. 

t EUGÈNE DEMOLE et f WILLIAM WAVRE, Histoire monétaire 

de Neuchâtel. Revue et publiée par LÉON MONTANDON. 

Neuchâtel, Société d'Histoire et d'Archéologie, 1939. 

Die Medaille der Ostmark. Gerlach & Wiedling, Wien— 

Leipzig, 1938. 
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A. M. VAN DE WAAL . Lijst van litteratuur nopens de Neder-
landsche Bank in tijdschriften, dagbladen en mengelwer
ken tot op 31 Maart 1939 verschenen. Gedrukt in opdracht 
van de directie van de Nederlandsche Bank N V . bij J. H. 
DE BÜSSY te Amsterdam 1939. 

Jihr. Mr. M. W . SNOECK. Necrologie van Jhr. Mr. A. F. 0 . 
VAN SASSE VAN YSSELT. Overdruk uit het Jaarboek van het 

Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 
X X V I (1939). 



L E D E N L I J S T 
(DECEMBER 1940). 

EERELEDEN. 

Z. M. VICTOR EMMANUEL, Keizer-Koning van Italië (1901) * ) . 
Mejuffrouw MARIE G. A. DE MAN, Molstraat 9, Middelburg (1917). 
Jhr. Mr. M. W. SNOECK, Koestraat 8. Zwolle (1932). 

GEWONE LEDEN. 

W. K. F. ZWIERZINA, Conservator van het munt- en penningkabinet 
van het Kon. Oudh. Genootschap, Kwakersplein 3 1 , Amsterdam 
(West) (1895). 

Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Vice-President van den 
Raad van State, Bazarstraat 13, 's-Gravenhage (1904). 

A. O. VAN KERKWIJK, Oud-Directeur van het Koninklijk Kabinet 
van Munten, Penningen en Gesneden Steenen, Nassaulaan 22, 
's-Gravenhage (1904). 

Mr. E. H. HIJMANS, Oud-Officier van Justitie, Nassauplein 18, 
Alkmaar (1910). 

CAEEL J. A. BEGEER, Directeur-Generaal van do Kon. Nederl. 
Edelmetaalbedrijven, Leidsche Weg 221, Voorschoten (1911). 

Jhr. Mr. C. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Oud-Secretar.'s en hoofd van 
den alg. dienst der N.S., Huize 't Hoogeveld, Zeist (1913). 

Dr. M. A. EVBLEIN, Directeur van het Rijkskabinet van Munten, 
Penningen en Gesneden Steenen, van Weede van Dykveldstraat 36, 
's-Gravenhage (1913). 

M. SCHULMAN, Keizersgracht 448, Amsterdam (Centrum) (1917). 
Mr. Dr. C. H. BAALE, Kantonrechter, Hotel Corbelijn, Tiel (1926). 
A. HULSHOPP POL, Mijningenieur, Wavopark 23, Wassenaar (1929). 

1 ) Het tussclien haakjes geplaatste jaartal achter de namen, geeft 
het jaar van de benoeming tot lid aan. 
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Jhr. Ir. A. C. VON WF.ILER, Directeur der N.V. voorh. Koninklijke 
BEGEER te Voorschoten, Prinsenweg 54, Wassenaar (1929). 

H. J. G. HAITSMA MULIER, Corresp. der Ned. Bank, Aristoteleslaan 29, 
Zeist (1931). 

C. J. M. C. KALIS, Laan van Oostenburg 1, Voorburg (1931). 
Dr. W . F. BAX, Johannes Vermeerstraat 34 Boven, Amsterdam 

(Zuid) (1932). 
Mr. J. W . FREDERIKS, Directeur Ond. Levensverzekering Mij. van 

1836, Parkweg 16, 's-Gravenhage (1933). 
Mr. G. W . A. DE VEER, Directeur van de Zeeuwsche Hypotheekbank, 

Conservator van het Munt- en Penningkabinet van het Zeeuwsen 
Genootschap der Wetenschappen, Parklaan 2, Middelburg (1938). 

Dr. A. J. BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS, Stadionkade 136 3, 
Amsterdam (Zuid) (1940). 

BUITENGEWONE LEDEN. 

Jhr. H. E. RAM, Gep. Hoofdingenieur van den Provincialen Water
staat, Sima Rowa, Zeist (1894). 

C. A. VAN WOELDEREN, Burgemeester van Vlissingen, „Het Woold-
huis", Boulevard Evertsen, Vlissingen (1899). 

Mr. J. C. P. E. MENSO, Princessegraeht 32, 's-Gravenhage (1900). 
JAC. J. VAN GOOR, Medailleur, Catherijnesingel 113, Utrecht (1907). 
GOTTFR. H. CRONE, Jan Luykenstraat 16, Amsterdam (Zuid) (1911). 
Mr. P. C. J. A. BOELES, Conservator der Penning- en Munt

verzameling van het Friesch Genootschap, Harlingerstraatweg 75, 
Leeuwarden (1913). 

Dr. H. A. FONTEYN KÜYPERS, wnd. Directeur aan de Ie G.H.B.S. 
Rotterdam, Hoflaan 111 (1917). 

Mr. J. B. V. M. J. VAN DE MORTEL, Burgemeester van Noordwijk 
(1917). 

Dr. D. DE MAN, Wetenschappelijk Assistent Rijkspenningkabinet, 
Stadhouderslaan 43, 's-Gravenhage (1921). 

P. VISSER AZN., Uitgever, Zijlweg 83, Haarlem (1921). 
A. VAN DER WIEL, Majoor der Artillerie, Park Paaschberg 3, 

Ede (Geld.) (1923). 
G. J. J. VERDAM, Electrotechnisch Ingenieur, Flatgebouw „Zorgvliet", 

Alex. Gogelweg 1, 's-Gravenhage (1924). 
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W . H. F. G. Graaf VAN ALDENBURG—BENTINCK, Amorongen (1924). 
C. G. VATTIER KRAANE, Voorzitter der Vereeniging voor Penning

kunst, Sarpbatikade 2, Amsterdam (Centrum) (1926). 
NANNE OTTEMA, Notaris, Prins Hendrikstraat, Leeuwarden (1926). 
H. G. VAN GROL, Conservator van het Museum van Oudheden, 

Vlissingen, Boulevard de Ruyter 78 (1927). 
J. H. VAN HEEK, „het Roessingh", Lonneker (1929). 
C. J. KORTENBACH, Bouwkundig ambtenaar Ie klasse bij de Rijks

gebouwendienst, Parkweg 85, Voorburg (1929). 
Dr. H. D. MAK VAN WAAY, Geneesheer, Willem de Zwijgerlaan 36, 

's-Gravtenhage (1929). 
Mr. Dr. A. E. SCHOUTEN, Notaris, Eemnesserweg 17, Baarn (1932). 
W . J. R. DREESMANN, Joh. Vermeerstraat 2, Amsterdam (Zuid) 

(1934). 
Mr. J. VAN KUYK, Schevenangscheweg 86E, 's-Gravenhage (1934). 
M. F. POLAK, Semi-arts, Vossiusstraat 28B, Amsterdam (Zuid) 

(1934). 
W . E. VOUTE, Bildersweg 14, Oosterbeek (1934). 
Mr. J. OFFERHAUS, Advocaat en Procureur, Mecklenburglaan 37, 

Rotterdam (1935). 
Dr. J. H. DEN HARTOGH, Arts, 247 Kanaaldijk, Koedijk (N.-H.) 

(1936). 

P. POLTER HZN., Blij hamsterstraat 12, Winschoten (1936). 
Dr. H. M. E. SCHÜRMANN, Waalsdorperweg 149, 's-Gravenhage 

(1936). 

Mr. C. N. VAN DER SPEK, p/a. N.V. Administratie Mij. „Nedsam", 
van Limburg Stirumstraat 43, Amsterdam (West) (1936). 

B. J. DE JONGH, van Hogenhoucklaan 51, 's-Gravenhage (1938). 

A. J. J. M. EVSENCK, Commies bij het Departement van Binnen-
landsche Zaken, Sijsenlaan 96, 's-Gravenhage (1938). 

J. VAN DER WINDEN, Theol. Stud., Vreewijkstraat 10, Leiden (1939). 

Mr. A. HAEX, Akerstraat 126, Heerlen (Limburg) (1940). 

Mr. H. J. KESSLER, Laan van Meerdervoort 716, 's-Gravenhage 
(1940). 

Mr. F. C. KOCH, Westersingel 86, Rotterdam (1940). 

J. VAN DER WARE Iz., N. Ebbingestraat 111, Groningen (1940). 

H. WINTERS Mz., St. Martinusstraat 20, Venlo (1940). 
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BUITENLANDSCHE LEDEN. 

ALBERT VISART DE BOCARME, Rue St. Jean 18, Bruges (1894). 
L. FORRER, London S.W.I. 5, 6, 7 King Street St. James's (1904). 
F. C. C. BOYD, 237 East 20 T H Street, New-York (1923). 
S L ) JULIUS GUTTAG, William Street 55, New-York (1923). 
*EDW. T. NEWELL, President American Numismatic Society, 

Broadway and 156 T H Street, New-York (1923). 
•ELLIOT SMITH, 26 T H Street and East River, New-York (1923). 
*F. A. LIVINGSTON, 680 Jefferson Avenue, Brooklfjn, New-York 

(1924). 
•WATTE RAYMOND, Fifth Avenue 630, New-York (1926). 

t ) De leden, voor wier namen een * staat, zijn leden voor het leven. 
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