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NUMISMATISCHE KRING ZEELAND
een vereniging met vele activiteiten

* Lezingen
* Onderlinge muntenveilingen
* Ruilavonden
Bijeenkomsten elke maand op de 2e dinsdag
(zie maandelijkse convocatie) behalve juli en augustus in
Hof Mondriaan, Vrijlandstraat 28, 4337 EE Middelburg.
Lidmaatschap:

€ 15,- per jaar, jeugdlidmaatschap (t/m 18 jaar) € 5,-.
Nieuwe leden buiten Nederland € 30,-.
Rabobank IBAN NL20 RABO 0138037485
tnv Numismatische Kring Zeeland, Arnemuiden.

Advertenties:

1/3 pag. € 35,-, 2/3 pag. € 55,-, 1 hele pag. € 80,- per jaar.
(10 plaatsingen)

Voorzitter

Secretaris:

BESTUUR
W. Meerman
Tel. 06-30329023,
e-mail: numismatiekzeeland@gmail.com
D.W. Siebrecht
Tel. 06-27185172, e-mail: dwsiebrecht@icloud.com
(Opgave nieuwe leden en redactie Munten Nieuws)

Penningmeester:

Mevr. R.M. de Rover
Tel. 0118-602297
e-mail: r.m.derover@gmail.com

Bestuurslid:

W. Krijger, tel. 06-12923745, e-mail: nkz@zeelandnet.nl

Bestuurslid:

ADRESSERING EN VERZENDING MUNTEN NIEUWS:
W. Krijger, Middelburgsestraat 120A, 4371 RR Koudekerke,
tel. 06-12923745, e-mail: nkz@zeelandnet.nl

Webmaster:

H. Gardien
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540e BIJEENKOMST
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Hierbij nodigen wij u uit voor onze ALGEMENE LEDENVERGADERING /
RUILAVOND die gehouden wordt op dinsdag 08 februari 2022 in HOF
MONDRIAAN, Vrijlandstraat 28, 4337 EE Middelburg.
Toegankelijk voor rolstoelen.
Zaal open vanaf 18.30 uur.

-A
fge

last

Volop gratis parkeergelegenheid aan de achterzijde en aan de overzijde op het
parkeerterrein van het winkelcentrum.
We zijn helaas genoodzaakt om de 540e bijeenkomst in februari af te lasten in
verband met het Corona virus.
Actuele informatie over het al dan niet doorgaan van de clubavonden kunt u lezen
op de website van de NKZ. www.numismatischekringzeeland.nl

***************************************************
VOLGENDE BIJEENKOMST ONDER VOORBEHOUD
dinsdag 08 maart 2022 -

Algemene ledenvergadering en ruilavond

***************************************************
INLEVEREN ONDERLINGE MUNTENVEILING

Voor het inleveren van veiling items voor de onderlinge veilingen kan contact
worden opgenomen met de veilingcommissie:
Machiel Dubbeld 06-33004295
Pieter Elenbaas
06-14958481

***************************************************
AGENDA RUIL- EN VERZAMELBEURZEN

In verband met het Corona virus zijn er geen ruil- en verzamelbeurzen.

***************************************************

-- 2 -VEILING VAN ONZE ADVERTEERDER
Maandag 25 en dinsdag 26 april 2022 houdt MUNTENHANDEL KAREL DE
GEUS zijn 53ste veiling in Recreatiecentrum ’t Witven, runstraat 40 te
Veldhoven. Catalogus te raadplegen op www.kareldegeus.nl. Inlichtingen: Karel
de Geus Muntenveilingen BV, Frans Bekersstraat 1a, 5504 JA Veldhoven, tel.
040-2123455, e-mail: info@kareldegeus.nl

***************************************************
PENNING:

1612: BEURS VAN AMSTERDAM

In 1609 werd de eerste steen gelegd van wat drie jaar later de Amsterdamse beurs
zou worden en waarvan deze penning de zilveren herinnering vormt. Het verrees
boven de Amstel, op een gewelfde brug met vijf bogen, vlakbij de plek waar
tegenwoordig het Paleis op de Dam staat. Niet toevallig was het beschouwd als
een de concurrent van de beurs van de stad Antwerpen, die voor haar verovering
door de Spanjaarden in 1585 als koopmanscentrum Amsterdam naast zich deed
verschrompelen. Maar na de val van Antwerpen en andere steden in Vlaanderen
en Brabant was een exodus van Zuid-Nederlanders naar het noorden op gang
gekomen waarvan de betekenis voor de prille Nederlandse staat en de Gouden
Eeuw nauwelijks is te overschatten. Naar schatting 150.000 Vlamingen en
Brabanders zochten hun heil in het noorden, en veel kooplieden namen hun
kapitaal, kennis en handelsnetwerk mee. Als geen ander profiteerde Amsterdam
daarvan.
De noordelijke Nederlanden blokkeerden de rivier de Schelde, zodat de
koophandel van Antwerpen doodbloedde. Amsterdam werd de haven die als
eerste als alternatief in aanmerking kwam. Dit werd in de hand gewerkt door het
feit dat veel Antwerpenaren hun heil zochten in de Amstelstad. De komst van de
zuidnederlanders bracht een transformatie van de handel teweeg. Dreven de
Amsterdammers voor hun komst vooral koopvaart in bulkgoederen als haring,
teer, zout en andere grove artikelen; de Antwerpenaren brachten verfijning uit
andere en verdere oorden. Door enerzijds het wegvallen van de grote concurrent
en anderzijds de toevloed van zuidelijke know-how kwam de groei van
Amsterdam in een onstuitbare versnelling terecht. De beurs was daar een van de
resultaten van.
Hier werden allerhande goederen verhandeld. Hier kon ook op krediet worden
gekocht. De handel werd nog eens vergemakkelijkt door de introductie van de
wisselbrief, waarmee een koopman geld kon ophalen bij de in 1609 opgerichte
Amsterdamse Wisselbank.

MUNTHANDEL

G.HENZEN

KLASSIEKE OUDHEID

MIDDELEEUWEN

MODERNE TIJDEN
(geen euromunten)

Vraag onze rijk geïllustreerde gratis prijslijsten aan met vermelding
van Uw verzamelgebied !

Heeft U munten te koop ? Wij betalen TOPPRIJZEN!!
Postbus 42 ~ NL-3958 ZT Amerongen
Tel.0343-430564 ~ Fax 0343-430542
E-mail : info@henzen.org

Website : www.henzen.org

Historisch Educatief Centrum

“Het Oude Brandspuithuis”
Het “Oude Brandspuithuis” aan de
Torenstraat 32 Serooskerke (W) is
gevestigd in een, uit 1926 stammende
stalling voor de lijkkoets en brandspuit.

RKE
S E ROOSKE

Er zijn 3 hoofd thema’s, nl. Goud, Rood en Rouw:
Goud: Overzicht archeologische opgravingen in het bijzonder
op Walcheren en alles over de in Serooskerke gevonden
goudschat van ruim 1100 gouden munten in 1966 en de
zilverschat van ruim 800 zilveren munten in 1979.
Rood: een zeer uitgebreide collectie brandweer voorwerpen,
enkele brandweerauto’s en meer dan 100 verschillende helmen.
Brandbestrijding door de eeuwen heen wordt duidelijk gemaakt
door aanwezigheid van oude brandweerspuiten en voorwerpen.
Zelf een “brand” blussen mogelijk voor kinderen vanaf 4 jaar, en
een foto-puzzeltocht voor de oudere kinderen.
Rouw: het verhaal van de antieke lijkkoets met paard en
informatie over begrafenisrituelen in Zeeland.
Wij staan klaar om u en de kinderen een interessante middag te
bezorgen. Uitleg en begeleiding door deskundige vrijwilligers.
Voor openingstijden zie: www.hetoudebrandspuithuis.nl 0625500558

-- 3 -Behalve goederen werden op de beurs ook aandelen van de Verenigde
Oostindische Compagnie (VOC) verhandeld. Die in 1602 opgerichte compagnie
had trouwens ook niet kunnen ontstaan zonder de aanwezigheid het Vlaamse en
Brabantse durfkapitaal en enorme fondsen door de komst van de zuiderlingen in
de economie gepompt.

Op de ene kant van de penning zien we de Amsterdamse stedenmaagd, de
keizerskroon op het hoofd. In de ene hand houdt ze een palmtak (vrede), in de
andere het stadswapen; ze wordt geflankeerd door Mercurius, de god van de
handel, en door vrouwe Dapperheid. Het water, toch het medium dat alle rijkdom
naar de stad bracht, stroomt onder de brugbogen door waarin allerhande
koopwaar dobberen zoals balen textiel en vaatjes wijn. Het randschrift:
D’eerwaarde Deugd haar rechter arm beschut: de coopmanschap haar linker
onderstut.

-- 4 --

Op de andere kant van de penning vliegt fama, de godin van de roem, boven het
IJ; op de voorgrond de IJgod, achteloos met de elleboog steunend op een kruik
waaruit de rivier stroomt die zijn naam draagt, in de andere hand een scheepsroer,
verwijzend naar scheepvaart maar hier ook naar goed bestuur. Op de achtergrond
de schepen waarmee alles werd aan- en afgevoerd. Vier burgemeesters, eêl en
vroom van stam, regeerden het volk- en scheeprijk Amsterdam.

Bron: https://historiepenningen-17de-eeuw.nl/1612-beurs-amsterdam-vierburgemeesters/

***************************************************

Munthandel Verschoor
Gespecialiseerd in de betere kwaliteiten van:
Historie- en Familiepenningen in zilver en goud
Provinciale- en Koninkrijksmunten

1654. Vlissingen, Scheepsmakersgilde

POSTBUS 5803 - 3290 AC STRIJEN
TEL: (078) 674 77 12 - FAX : (078) 674 44 24
info@verschoor.com
www.verschoor.com

Munthandel Euromunt Goes
Postbus 25
4357 ZG Domburg
info@euromuntgoes.eu
www.euromuntgoes.eu
Inkoop

Verkoop

Taxatie

Voorraad munten van Proviciaal tot Heden
Koninklijke Nederlandse Munt artikelen
Kleine selectie Nederlandse bankbiljetten
Euromunten zowel Unc serie’s als Bu- & Proof(like) sets
Doorlopend te koop gevraagd goud, zilver en andere edelmetalen

www.euromuntgoes.eu

Voor inkoop - verkoop - veilingen

taxaties - opdrachten - adviezen

KAREL DE GEUS MUNTVEILINGEN B.V.

Kosteloze taxatie door onze experts van al uw munten en bankbiljetten

Met belangstelling zien wij steeds weer uit naar nieuw
materiaal voor onze internationale veilingen.
U mag ons dan ook ten alle tijden consulteren voor
een vrijblijvend advies.
Ook een kosteloze taxatie van uw collectie
behoort tot de mogelijkheden.
n
v
m
h

Frans Bekersstraat 1a Tel.: 040-2123455
5504 JA Veldhoven
Fax.: 040-2110845

numis@kareldegeus.nl
www.kareldegeus.nl

Van der Dussen Numismatic Books
Tel.: 043-3215119
www.vanderdussen.com

Numismatische Kring Zeeland
Numismatiek is veel meer dan munten verzamelen.
Verken de geschiedenis door te verzamelen op
land, soort of thema. Waar kun je zoal aandenken:
Romeinse munten
Griekse munten
Byzantijnse munten
Provinciaalse munten
Koninkrijksmunten
Gildepenningen
Noodmunten
Oorlogsmunten
Loodjes
Armen penningen
Schroefpenningen
Mis- en overslagen
Munten op jaartal
Porseleine Pee’s
Euro munten per land

Kom naar de
Clubavonden!

PENNING:

-- 5 -1676: DE DOOD VAN DE RUYTER

De Republiek was eind 1673 zo goed als bevrijd, maar het lidmaatschap van de
Haagse Alliantie betekende wel dat Nederland moest doorvechten tot alle
bondgenoten tegen Frankrijk genoegdoening hadden verkregen. Willem III en het
Staatse leger vochten vanaf 1673 dus buiten de Nederlandse grenzen en voor de
verlanglijstjes van de leden van de Alliantie: de keizer in Wenen, de hertog van
Savoye, verschillende Duitse vorsten en de koning van Spanje. Al deze partijen
hadden namelijk land en invloed aan Lodewijk XIV moeten afstaan en wilden die
terugwinnen.
Om Spanje te helpen raakte Michiel de Ruyter verzeild in het Mediterrane
avontuur dat zijn laatste zeeslagen zou inluiden. De Fransen hadden een opstand
helpen ontstaan op in Messina op Sicilië, dat toebehoorde aan het onder Spanje
vallende koninkrijk Napels. De Ruyters eskader was te licht om veel hulp te
kunnen bieden in de navale confrontaties die het tegemoet ging en de luitenantadmiraal was daarvan goed op de hoogte. Hij kon slechts hopen op een
substantieel aandeel van de Spaanse vloot, maar die viel ook bitter tegen. In
januari 1676 stuitte het gecombineerde vlootje op de Franse admiraal Duquesne
en vocht het de onbesliste zeeslag bij Stromboli uit. In april datzelfde jaar botsten
beide vloten opnieuw op elkaar, en in de bloedige schotenwisseling van deze slag
bij Agosta werd De Ruyter door een kanonskogel in beide benen geraakt.
Ondanks een snelle amputatie ontwikkelde zich wondkoorts en overleed hij kort
daarna.
Met De Ruyter stierf niet alleen een briljant zeeman en buitengewoon geliefde
leider van mensen, ook een tijdperk kwam ten einde. De Ruyter was de laatste
van de grote zeehelden, na hem zou de Nederlandse vloot nooit meer zovaak
zegevierend uit de strijd komen – de nadruk was onder Willem III komen te
liggen op landoorlog; de maritieme strijd had niet langer, zoals onder De Witt het
geval was geweest, de prioriteit. Het was alsof de tijdgenoten wisten dat het
afscheid van De Ruyter groter was dan van slechts een aimabele en succesvolle
persoon. Zijn begrafenisstoet had de lengte die een internationaal staatsman niet
zou misstaan. Het pronkgraf in de Nieuwe Kerk stelde alle graven van
voorgaande zeehelden in de schaduw; het zou tevens het laatste pronkgraf voor
admiraals te zijn want na De Ruyter werd de traditie niet langer voortgezet. Deze
penning moeten we dan ook zien als het huldeblijk van een natie in diepe rouw.

-- 6 --

Rond zijn borstbeeld, gehuld in het spreekwoordelijke harnas waarin hij stierf,
lezen we: MICHIEL DE RUYTER, PROVINCIARUM CONFOEDERATarum
BELGICarum ARCHITHALASSUS; DUX ET EQUES, Michiel de Ruyter,
admiraal der Verenigde Nederlandse Provinciën, hertog en ridder.

Geef eens een lidmaatschap van de
Muntenverzamelaarsvereniging kado!
€ 15,00 per jaar.
U heeft daarvoor: 10 bijeenkomsten
verdeeld in: 2 veilingen/ 2 lezingen/ruilen en koopavonden
Opgave: aan het bestuur (zie binnenzijde omslag)
Voor al uw Koninkrijks-, Overzeeen Euromunten

Vrijwel alle Euro en Koninkrijksmunten op voorraad.
24 uur per dag open, kijk snel in onze webwinkel

www.zonnemunten.nl
Verkoop en inkoop via internet en beurzen.
Voor info: Henk Zonneveld tel. 0252 - 347740
of mail naar info@zonnemunten.nl

Numismatische Kring Zeeland
• jaarlijks 2 lezingen waarbij de munten en penningen te zien zijn.
• 2 onderlinge veilingen (april en november)
waarvoor de leden kunnen inleveren.

Het zijn zeer gevarieerde veilingen met voor elke verzamelaar wel
iets aantrekkelijks.

• 6 ruilavonden met ruim aanbod

Robbert Boogaard
TWEEWIELERS

Noordweg 19 - 4356 EA Oostkapelle - Tel./Fax 0118 581344
info@robbertboogaardtweewielers.nl - www.robbertboogaardtweewielers.nl
0075454.pdf 1

22-6-2012 10:50:44

MUNTHANDEL MARCEL VAN DAM
Axel - Tel. 0115 - 530969
E-marcelvandam@hetnet.nl
Wij kopen en verkopen alle
munten van het Koninkrijk en
Overzee. Ook zijn wij ruim gesorteerd
in de Nederlandse bankbiljetten.
Zoekt u iets op het gebied van
Euromunten, ook hier hebben
wij alles van in huis.

Demuntenverzamelaar.nl
voor uw munten en bankbiljetten

-- 7 --

Het strijdtafereel laat een hevig gevecht zien, met kruitdampen die opwervelen tot
aan de hemel. Duidelijk zichtbaar zijn de kanonsgaten in de zeilen. In dit tafereel,
tezamen met het summiere onderschrift worden al De Ruyters overwinningen en
zijn dood samengebracht tot één meesterwerk: PUGNANDO, al strijdende.
Bron: https://historiepenningen-17de-eeuw.nl/1676-dood-michiel-de-ruyter/

***************************************************

-- 8 -LID ZIJN VAN DE BLAUWE KNOOP

Herinneringspenning van de volksbond tegen drankmisbruik - cc
Wie op oudejaarsnacht te diep in het glaasje heeft gekeken, belooft zichzelf op de
eerste januari mogelijk “nooit meer een druppel alcohol te drinken”. Hij of zij
wordt dan lid van de blauwe knoop. Waar komt die uitdrukking voor mensen die
nooit alcohol drinken of tegen het drinken van alcohol zijn eigenlijk vandaan?
In de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw
waren er verschillende verenigingen die het gebruik van alcohol wilden
ontmoedigden. Drankmisbruik zorgde namelijk voor veel sociale problemen,
onder meer bij arbeiders. Leden van de verenigingen – die jenever en bier zelf
uiteraard altijd lieten staan – waren vaak te herkennen aan een blauwe knoop.
Deze geheelonthouders werden daarom ook vaak ‘leden van de blauwe knoop’
genoemd.
Matigheid
Enkele voorbeelden van verenigingen en bonden die pleitten voor een
alcoholvrije samenleving, waren de Volksbond tegen Drankmisbruik, de
Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken en de
rooms-katholieke vereniging Sobriëtas (= matigheid). Sommige van deze
verenigingen onderhielden zelfs ‘kroegen’ waar geen druppel alcohol geschonken
werd. Tegenwoordig bestaan dit soort geheelonthoudersverenigingen niet meer,
maar de uitdrukking ‘van de blauwe knoop zijn’ wordt nog altijd gebruikt. Bent u
al lid?
Bron: https://historiek.net/lid-zijn-van-de-blauwe-knoop/47176/
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