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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)

BESTUUR
Voorzitter en Webmaster: H. Gardien,
Tijdelijk secretaris
Tel. 0118-553058, e-mail: bertgardien@zeelandnet.nl
Secretaris:

Vacant
(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, p/a Banckertstraat 14, 4371 BR Koudekerke,
tel. 06-12923745, e-mail: nkz@zeelandnet.nl

521e BIJEENKOMST
Hierbij nodigen wij u uit voor onze RUILAVOND en LEZING die gehouden
wordt op dinsdag 10 maart 2020 in HOF MONDRIAAN, Vrijlandstraat 28,
4337 EE Middelburg.
Toegankelijk voor rolstoelen.
Zaal open vanaf 18.30 uur.
Volop gratis parkeergelegenheid aan de achterzijde en aan de overzijde op het
parkeerterrein van het winkelcentrum.
Om 19.45 uur zal Bert Gardien een lezing houden met als onderwerp:
DE GOUDSCHAT VAN SEROOSKERKE

EEN REIS DOOR DE TIJD

Voor en na de lezing is er gelegenheid voor ruilen/kopen tot ± 21.30 uur (of
langer, zolang er belangstelling is). Groot aanbod van Nederlandse munten
(koninkrijk en provinciaal), buitenlandse- en romeinse munten, penningen en
bankbiljetten. Ook Beatrix-munten zijn nog op onze ruilavonden te vinden.

**************************************************
VOLGENDE BIJEENKOMST
dinsdag 14 april 2020

-

Onderlinge muntenveiling

**************************************************
VANAF HEDEN (2020) GEEN LIDMAATSCHAPSKAART
De (rode) lidmaatschapskaarten zijn momenteel op. Aangezien een
lidmaatschapskaart geen meerwaarde geeft, heeft het bestuur besloten om geen
nieuwe lidmaatschapskaarten meer te laten maken c.q. te verstrekken.

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

-- 2 -ONDERLINGE MUNTENVEILING
Voor de onderlinge veiling van dinsdag 14 april 2020 kan op de bijeenkomst van
dinsdag 10 maart ingeleverd worden bij de veilingcommissie (P. Elenbaas of M.
Dubbeld). Bij het inleveren dient u het veilingformulier te gebruiken. Het
veilingformulier kunt u van de website downloaden. Elk lid kan 40 nummers
inleveren. Kwaliteiten ZG en G worden alleen in lots van minimaal 3 stuks
opgenomen. Bij een lot wordt geen kwaliteitsaanduiding gegeven.
Boeken, albums e.d. opgeven met omschrijving. Deze worden dan door ons
genummerd (inzenders kunnen dan de nummers uit het veilingboekje overnemen
en hun inzending zelf nummeren). De inzenders dienen dan op de veilingavond
zelf hun inzending mee te brengen. Dit bespaart ons het opbergen en het heen en
weer gesleep. Levert het vaststellen van kwaliteit of prijs problemen op, neem dan
contact op met de veilingcommissie, dan wordt dit gezamenlijk geregeld.
LEVER GOEDE KWALITEIT IN TEGEN LAGE PRIJZEN!
Munten waarvan de prijs te hoog is ten opzichte van de kwaliteit kunnen door de
veilingcommissie geweigerd worden. Vervalsingen worden niet opgenomen.
Uiterste datum van inlevering DINSDAG 10 MAART!

***************************************************
AGENDA RUILBEURZEN

zondag 15 maart
ANTWERPEN (B): Kinepolis Event Center, groenendaallaan 394 (in het
noorden van Antwerpen). Numismatica Antverpia houdt haar 36e internationale
beurs van munten, bankbiljetten, medailles en eretekens van 8.30-15.00 uur.
Inlichtingen: tel. 0032-(0)33538730, e-mail: ronnievanuden@skynet.be
zaterdag 4 april en zondag 5 april
VALKENBURG A/D GEUL: “De Polfermolen”, Plenkertstraat 50, Spring
edition Paper Money Fair 2020. Internationale beurs voor papiergeld en
historische waardepapieren. Zaterdag van 9.00-18.00 uur, zondag van 10.0016.00 uur. Inlichtingen: Eijsermans Events, Jos F.M. Eijsermans, Postfach 1145,
D-47547, Bedburg-Hau, Duitsland, tel. 0049-2821-71166-69 e-mail: Eijsermansevents@t-online.de

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

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 -VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 11-02-2020
Aanwezig 21 leden.
1.

Opening door de voorzitter Bert Gardien om 19.45 uur
De voorzitter heet allen van harte welkom. Bert Gardien zegt terug te
kijken op een voor de vereniging dramatisch jaar. Twee
gezichtsbepalende leden zijn ons ontvallen. Jan Nijsse heeft als secretaris
en inspirator veel betekend voor de NKZ. Maar ook Jan Louws was altijd
een trouw lid en met zijn munten een graag geziene gast op de
bijeenkomsten. Wij zullen hen missen.
Al sinds mei 2019 is het bestuur bezig om een secretaris te vinden. Maar
helaas is er nog niemand opgestaan om deze post te gaan vervullen. Bert
Gardien zal deze taak, zolang als nodig, bijnemen maar hij maakt de
vergadering heel duidelijk dat het voor hem het laatste jaar is. In 2021 is
hij als voorzitter aftredend en niet herkiesbaar voor welke functie dan
ook.
Wel is hij blij dat er nu een veilingcommissie is. Hij roept de leden op om
eens te kijken wat zij kunnen aanbieden voor de veiling. Ook zou hij het
heel fijn vinden als er eens een stukje voor het clubblad vanuit de leden
zou komen.

2.

De tijdelijk secretaris Bert Gardien leest zijn jaarverslag over 2019 voor.
Zie jaarverslag op bladzijde 5.
De drukker zal vanaf heden het clubblad ook digitaal beschikbaar stellen
aan de NKZ. De webmaster Bert Gardien zal het op de website van de
NKZ zetten. Ook heeft de drukker, zonder verdere kosten, de gele
advertentiepagina’s vervangen door een in kleurendruk uitgevoerde
versie. Een hele verbetering.

3.

Financieel overzicht 2019
Penningmeester Renate de Rover geeft uitleg bij de uitgereikte cijfers.
Het is een voor de club schijnbaar ongunstig overzicht. De club heeft
echter voldoenden reserve, is financieel gezond, maar heeft in 2019 geen
winst gemaakt. Ook de begroting voor 2020 laat een tekort zien van €
1005,00. Wij hopen echter dat de veilinginkomsten dit bedrag wat zullen
verlagen. Na enkele vragen te hebben beantwoord over de gepresenteerde
cijfers gaat de vergadering akkoord met de opgestelde jaarrekening en
begroting.

4.

-- 4 -De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en de stukken
ondertekend. Bert Gardien leest het verslag van de gehouden controle
voor en stelt namens de kascommissie de vergadering voor om het
bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2019. De vergadering gaat
hiermee akkoord. De voorzitter dankt de kascommissie voor haar
werkzaamheden.

5.

De volgende kascontrole zal worden uitgevoerd door de dhr. Jan Jobse,
L.P.A van Dijk en reserve is dhr. C.J. Willemse.

6.

De secretaris is aftredend. Er zijn echter geen kandidaten aangemeld. Bert
Gardien zal deze taak erbij nemen voor zolang als nodig doch uiterlijk tot
de ALV van 2021.

7.

Er zijn bij de secretaris geen vragen voor de rondvraag binnengekomen.

8.

De voorzitter Bert Gardien bedankt het bestuur voor haar inbreng in het
afgelopen jaar en de leden voor hun komst.

Hij heeft nog een kleine verrassing voor de aanwezige leden. In de nalatenschap
van Jan Nijsse is een doosje met penningen gevonden die zijn geslagen ter
gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de NKZ in 1968 - 1978. Elk aanwezig
lid krijgt een penning uitgereikt.
Om 20.30 uur sluit hij de vergadering en geeft het startsein voor de gratis
verloting die zoals gewoonlijk weer is verzorgd door onze secretaris.
Samenstelling Bestuur NKZ per 11 februari 2020
Voorzitter
Bert Gardien
Secretaris
(Tijdelijk)
Bert Gardien
Penningmeester
Renate de Rover
Algemeen bestuurslid
Wilfred Krijger
Bestuursassistenten
Theo en Maartje Tas
Veilingcommissie:
• Pieter Elenbaas
• Machiel Dubbeld
• Jos Kraker

Rooster van aftreden
Aftredend 2021
Aftredend 2020
Aftredend 2023
Aftredend 2022
(Bibliotheek)

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

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!

-- 5 -JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2019
Algemeen
2019 zal voor de NKZ de geschiedenis ingaan als een dramatisch jaar. Twee van
onze gezichtsbepalende leden zijn overleden en het is tot op heden nog niet
mogelijk gebleken om hun plaatsen volledig op te vullen. Secretaris Jan Nijsse
heeft jarenlang zijn stempel gedrukt op de NKZ en heeft een belangrijke rol
gespeeld in het succes van de vereniging.
Ook Jan Louws was een zeer gezien lid die met zijn munten veel leden heeft
geholpen zijn / haar collectie uit te breiden. Wij zullen hen missen. Maar
vanzelfsprekend geldt dit voor alle leden die wij verloren zijn.
Het bestuur heeft voor de veilingen een veilingreglement opgesteld. Een
inzendformulier moet e.e.a. meer structuur geven.
De ledenadministratie is geheel bijgewerkt en conform de AVG wetgeving in een
database gezet waarbij de privacy is gewaarborgd.
Ledenbestand
Aantal leden per 01-01-2019
93 waarvan 89 betalende
Opzeggingen
8
Overlijden
4
Nieuwe leden
1
Aantal leden per 31-12-2019
82 waarvan 79 betalende
•
Aantal eren-leden
1
•
Vrijgesteld van contributie (numismatische ver.)
2
Adverteerders
Een aantal adverteerders heeft, om uiteenlopende redenen, aangegeven niet meer
te willen adverteren in ons clubblad.
Aantal adverteerders per 01-01-2019
Aantal adverteerders per 01-01-2020
Aantal boekjes verstuurd per maand
•
Adverteerders
•
Overige kringen
•
Openbare instellingen
•
Leden

(In kleur)
(gemiddeld)

13
10
95
10
2
3
79

-- 6 -Bijeenkomsten
•
Totaal aantal bijeenkomsten
•
Aantal lezingen (maart en oktober)
•
Aantal veilingen (april en november)
•
Onderlinge ruilavonden

10
2
2
6

Contributie
Voor 2019 was deze hetzelfde als in 2018.
Jeugdleden t/m 18 jr.: 5 euro, volwassen leden 15 euro en in buitenland wonende
leden 30 euro per jaar.
ALV februari
Tijdens de ALV, waarbij 21 leden aanwezig waren, is er weer een gratis
verloting, zonder nieten, gehouden. Ook kregen alle leden een consumptie
aangeboden. Alle aanwezigen, en de vrijwilliger van Hof Mondriaan, gingen met
een leuke presentje naar huis.
Bestuursverkiezingen
Tijdens de ALV van februari is met algemene stemmen, voor 4 jaar, herkozen
Renate de Rover als Penningmeester.
Na het overlijden van secretaris Jan Nijsse is deze taak tijdelijk overgenomen
door de voorzitter Bert Gardien.
Voor de veilingcommissie zijn de leden: Machiel Dubbeld, Pieter Elenbaas en Jos
Kraker bereid gevonden deze taak op zich te nemen.
Publiciteit
De website is ook in 2019 goed bezocht. Het is zaak om deze goed bij te houden
en te voorzien van actuele informatie.
Het NRC heeft in november een bezoek gebracht aan de clubavond en is getuige
geweest van de interne veiling en het enthousiasme van de leden. Dit alles
resulteerde in een heel leuk artikel met foto in de zaterdagbijlage van de NRC op
30 november.
Koudekerke, 11 februari 2020
Bert Gardien
Waarnemend Secretaris Numismatische kring Zeeland

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

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 -ZWITSERS KWARTJE 3 MILLIMETER GROOT

De minimunt SWISS MINT
Een nieuwe Zwitserse munt geeft een nieuwe betekenis aan het woord kleingeld:
het kwart-frank-stuk is maar 2,96 millimeter in doorsnee en 0,063 gram zwaar.
Volgens de Zwitserse Munt is het kwartje het kleinste gouden geldstuk ter
wereld. Het is bedoeld om de vaardigheden van de Zwitserse muntmeesters te
illustreren.
Op de munt is een afbeelding te zien van Albert Einstein die zijn tong uitsteekt.
Althans, als je de bijgeleverde loep gebruikt, want met het blote oog is niks
zichtbaar. Er zijn 999 exemplaren geslagen die voor 199 frank (185 euro) te koop
zijn aangeboden. Op de website van de Munt zijn alle exemplaren inmiddels
uitverkocht.
Bron: https://nos.nl/artikel/2319946-zwitsers-kwartje-3-millimeter-groot.html

***************************************************
VEILING VAN ONZE ADVERTEERDER

Maandag 20 en dinsdag 21 april 2020 houdt MUNTENHANDEL KAREL DE
GEUS zijn 49ste 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

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

-- 8 -ZELDZAME MUNT KONING EDWARD VIII VERKOCHT VOOR RUIM
MILJOEN EURO
Een zeldzame munt met een afbeelding van de Britse koning Edward VIII is aan
een privéverzamelaar verkocht voor omgerekend 1,17 miljoen euro. Daarmee is
het de duurste Britse munt ooit.

ROYAL MINT MUSEUM
De munt, waarvan er maar zes zijn gemaakt, is nooit in productie gegaan omdat
Edward VIII nog voor zijn officiële kroning afstand deed van de troon. Hij
trouwde liever met de Amerikaanse gescheiden vrouw Wallis Simpson, dan dat
hij koning was.
De munt is een zogeheten soevereign: een gouden munt met de waarde van één
pond. Deze is gemaakt van 22 karaats goud en is met een gewicht van bijna 8
gram en een diameter van 22 millimeter iets lichter en kleiner dan een doorsnee
pond. Van de zes munten, liggen er vier in musea en zijn er twee in privébezit.
Het bestaan ervan was bij veel mensen onbekend, omdat ze door het Royal Mintmuseum niet werden tentoongesteld met de andere koninklijke munten. Dat lag
lange tijd gevoelig. De nu verkochte munt was van een Amerikaanse
verzamelaar. Royal Mint heeft hem in contact gebracht met de Britse koper.
Bron: https://nos.nl/artikel/2319023-zeldzame-munt-koning-edward-viiiverkocht-voor-ruim-miljoen-euro.html
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Uw specialist in streeksieraden en zilverwerk
Voor het complete assortiment:

P

www.pietersantiek.nl
Voor in- en verkoop van
goud, zilver en antiek

06 - 14 95 84 81 | Lewedorp

Numismatische Kring Zeeland

Banckertstraat 14 | 4371 BR Koudekerke

