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Lintjesregen in Lelystad
Drie numismaten onderscheiden als Ridder in de Orde
van Oranje Nassau
JANJAAP LUIJT

Sommige numismaten verzamelen
koninklijke onderscheidingen, anderen
ontvangen ze voor hun jarenlange inspanningen voor de numismatiek. Op
7 oktober werden Loek Boezelijn, Bert
van Beek en Dick Purmer tijdens de
najaarsbijeenkomst van het Koninklijke
Nederlands Genootschap voor Munten Penningkunde (KNGMP) in het Nieuwland Erfgoed Centrum benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Uit handen van mevrouw M. Horselenberg, burgemeester van Lelystad, ontvingen zij de onderscheidingen die daarbij horen.
Loek Boezelijn (68) ontving de onderscheiding voor zijn activiteiten op numismatisch gebied en zijn inzet voor het
behoud van het culturele erfgoed in het
algemeen en die in de gemeente Maassluis in het bijzonder. Al bijna drie
decennia zet hij zich belangeloos in
voor onder meer het KNGMP, de Werkgroep Numismatische Kringen in
Nederland, de Numismatische Kring
Den Haag en de Oriental Numismatic
Society. Voor De Beeldenaar schreef
Boezelijn een uitgebreide reeks artikelen over munten uit de wereld van de

Islam, waarmee hij een brug probeerde
te slaan tussen twee culturen. Buiten de
numismatiek organiseert Boezelijn al
bijna tien jaar de jaarlijkse geldinzamelingsactie Kerkbalans in Maassluis.
Bert van Beek (62) ontving de onderscheiding voor zijn werk voor de numismatiek en zijn inzet op onderwijskundig
en cultureel gebied. Al bijna drie decennia zet hij zich belangeloos in voor
onder meer KNGMP, de Stichting Nederlandse Penningkabinetten en Stichting
De Beeldenaar. Voorts was decorandus
eindredacteur van de Nederlandse Encyclopedie voor Munten- en Bankbiljetten en
schreef hij talrijke artikelen op onderwijskundig (natuurkunde) en numismatisch gebied. Buiten de numismatiek is
Van Beek actief binnen de Vereniging
Differentiatie Binnen Klasseverband
voor de Natuurwetenschappen en de
Nederlandse Vereniging voor Onderwijs
in Natuurwetenschappen.
Dick Purmer (67) ontving de onderscheiding voor zijn werk voor de numismatiek en zijn inzet in tal van commissies en besturen van instellingen met
sportieve doelstellingen. Ruim drie
decennia zet hij zich als vrijwilliger en
bestuurslid belangeloos in voor het
KNGMP, de Numismatische Kring Twente
en de Raad van Advies WaarborgHolland. Voorts was decorandus hoofdredacteur van De Beeldenaar, schreef hij
diverse artikelen op numismatisch
gebied en werkte hij mee aan enkele
standaardwerken op het gebied van de
Nederlandse muntslag. Buiten de numismatiek is Purmer buitengewoon actief
voor de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), de Koninklijke Nederlandse
Vereniging EHBO, NOC-NSF en de
Stichting Meesters B-fonds.
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