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B O E K B E S P R E K I N G 

Jaarverslagen Kon. Penningkabinet 1W en 1US. 

Den 2den November 1942 werd het Penningkabinet voor 
het publiek gesloten, daar het Gemeente-Museum en daar
mede tevens de zalen van het Penningkabinet begin 
Januari 1943 ontruimd moesten zijn. Het Verslag beschrijft 
deze ontruiming uitvoerig en ook de overbrenging der ver
zamelingen en meubelen naar Leiden. De dienst van het 
Kabinet werd gevestigd te 's-Gravenhage aan de Laan van 
Meerdervoort 7a, waarheen ook de numismatische biblio
theek werd overgebracht. 

Niettegenstaande de ongunstige tijdsomstandigheden 
gelukte het den Directeur in 1942 nog belangrijke stukken 
te verwerven, die meerendeels op twee platen afgebeeld 
zijn. We vermelden hiervan den unieken .gouden eerepen
ning in 1787 uitgereikt aan majoor I. L. Seyffardt van 
het regiment Hessen—Darmstadt voor de verdediging van 
het lustslot Soestdijk, welk stuk van de familie aangekocht 
werd. Verder een dubbele groot van Frederik van Blan-
kenheim, bisschop van Utrecht en een gouden halve 
rozenobel van Gelderland van 1579, tot heden nog niet 
voorgekomen. Uit de geliquideerde verzameling van het 
Kon. Nederl. Genootschap voor Munt- en Penningkunde 
werd een zeldzame gouden Salvator medaille der stad 
Weenen aangekocht. 

Heel wat minder aanwinsten verrijkten de Verzameling 
in 1943. Zij bepaalden zich tot eenige antieke munten, een 
Geldersche Rijksdaalder op dubbele zwaarte geslagen in 
1755 en een verzameling meest kleinere Europeesche 
moderne munten. In beide jaren schonk ook weder de 
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Koninklijke Begeer een aantal bronzen afslagen van pen
ningen in hare ateliers vervaardigd. 

Van hunne belangstelling in de Rijksverzameling gaven 
ook talrijke particulieren blijk door het schenken van aan 
het Kabinet ontbrekende stukken. 

In de bezetting van het Kon. Penningkabinet hebben 
sinds 1942 verschillende veranderingen plaats gehad. 
Dr. A. J. Bemolt van Loghum Slaterus, in Februari 1942 
voor één jaar tijdelijk aangesteld tot wetenschappelijk 
assistent in de plaats van Dr. D. de Man, verliet met 
1 September 1943 het Penningkabinet. In zijn plaats werd 
tot wetenschappelijk assistent op 1 April 1944 benoemd 
de heer H. Enno van Gelder. Wegens het bereiken van 
den pensioengerechtigden leeftijd werd per 1 Juli 1945 
eervol ontslag verleend aan Dr. M. A. Evelein als Direc
teur van het Kabinet. Als zijn opvolger werd Mr. J. van 
Kuyk, eerst als waarnemend, daarna per 1 Januari 1946 
tot Directeur benoemd. In September 1945 werd naast 
den heer van Gelder tot wetenschappelijk assistent be
noemd Dr. J. H. Jongkees. De aanstelling van twee 
assistenten was reeds door Dr. Evelein voorbereid. 

D. v. K. 
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