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1968 - 2020

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

  ADRESSERING EN VERZENDING MUNTEN NIEUWS:
Bestuurslid:  W. Krijger, p/a Banckertstraat 14, 4371 BR Koudekerke,
  tel. 06-12923745, e-mail: nkz@zeelandnet.nl

Uw specialist in streeksieraden en zilverwerk

Voor het complete assortiment:

www.pietersantiek.nl

Voor in- en verkoop van
 goud, zilver en antiek

06 - 14 95 84 81 | LewedorpP

WWW.DRUKKERIJVANKEULEN.NLTORENSTRAAT 38 
- SEROOSKERKE

Persoonlijke servic
e voor al uw 

druk-, print- en on
twerpwerk



525e BIJEENKOMST 
 
Na de vakantiemaanden juli en augustus, waarin er wellicht nog aanwinsten voor 
de verzameling zijn gevonden, nodigen wij u uit voor onze RUILAVOND die 
gehouden wordt op dinsdag 8 september 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. 
 
Er kan deze avond geruild, verkocht en gekocht worden. Gelegenheid tot ruilen 
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 Beatrixmunten en Euromunten zijn 
meestal op onze ruilavonden te vinden. Zie verder ook de pagina VOOR U TE 
LEEN welke regelmatig in het Munten Nieuws wordt geplaatst. 
 
We zijn helaas genoodzaakt om de 525e bijeenkomst in september af te lasten in 
verband met het Corona virus. Lees ook de mededeling op de volgende pagina. 
Voorlopig plannen we de volgende bijeenkomst in oktober. 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 
 
dinsdag 13 oktober 2020       -      Ruilavond (onder voorbehoud) 
 
 
*************************************************** 
 
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 

Afgelast - Afgelast  
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MEDEDELING OMTRENT COVID-19 
 
Beste leden, 
 
Het bestuur hoopt dat het Covid-19 virus u voorbij is gegaan en dat u gezond en 
wel dit stukje kan lezen. Helaas moesten wij de activiteiten van de NKZ vanaf 
maart stilleggen en het ziet er naar uit dat dit nog even zo zal blijven. 
Hof Mondriaan is onderdeel van WVO-Zorg en deze organisatie is zeer zuinig op 
haar kwetsbare bewoners. Om die reden zijn mensen van buiten nog niet welkom. 
Maar ook als NKZ bestuur hebben wij een verantwoordelijkheid naar onze leden. 
Veel van u vallen onder RIVM definitie van “kwetsbare groep”. En daar zijn wij 
ook zuinig op. 
 
Als wij een bijeenkomst zouden plannen dan zijn wij ook gehouden aan de 
hygiëne maatregelen en de 1,5 meter norm. Deze norm staat echter onze 
activiteiten behoorlijk in de weg. Hoe kun je gezellig bij elkaar komen, een 
praatje maken, munten bekijken, ruilen, handelen als je op 1,5 meter van elkaar 
moet blijven? Moeten we dan allemaal op 1,5 meter van elkaar met een 
mondkapje opzitten? Bovendien vragen wij ons af wie bereid is om naar de 
clubavonden te komen? 
 
Gezien de huidige ontwikkeling met het Covid-19 virus en het aantal toegenomen 
besmettingen heeft het bestuur besloten om voorlopig geen bijeenkomsten te 
organiseren. Dit ondanks het feit dat de veilingcommissie staat te popelen om 
weer een veiling te houden en ik sta te popelen om een lezing te houden over de 
Kelten en hun munten. Wij vinden het niet verantwoord en willen u niet aan een 
mogelijke besmetting blootstellen.  
 
Laten we hopen dat er snel een werkzaam vaccin is tegen covid-19 en dat wij 
weer gewoon ons leven kunnen leiden zoals we dat gewend waren voor maart 
2020. Het is in vele opzichten een verloren jaar maar daar is niets aan te doen. 
Wees voorzichtig en blijf gezond. Er komen vast weer betere tijden. 
 
Namens het bestuur, 
 
Bert Gardien 
voorzitter/secretaris 
 
 



   

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

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

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



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. 

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

Voor al uw Koninkrijks-, Overzee- 
en 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

SEROOSKERKE

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)
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AGENDA RUILBEURZEN (ONDER VOORBEHOUD) 
 
zaterdag 5 september 
BRUGGE (B): Feestzaal Veemarkt, Koningin Astridlaan 101. Verzamelbeurs van 
9.00-15.00 uur. Inl. hobby.time.be@gmail.com, tel. 0484/692015 
 
zondag 6 september 
BERKEL-ENSCHOT: hotel “De Druiventros”, Bosscheweg 11, internationale 
munten- en papiergeldbeurs van 9.00-15.00 uur. Inl. 06-51800052, e-mail 
muntenbeurs@gmail.com, website www.muntenbeurs-tilburg.nl 
 
zaterdag 19 september 
HOUTEN: Expo Houten, Meidoornkade 24, muntmanifestatie 2020, 
internationale numismatische beurs met een afdeling bodemvondsten van 9.30-
16.00 uur. Inl. WB-evenementen, tel. 050-5033926 (’s avonds), e-mail 
info@wbevenementen.eu of www.wbevenementen.eu 
 
zaterdag 26 september en zondag 27 september 
VALKENBURG A/D GEUL: “De Polfermolen”, Plenkertstraat 50. Najaarseditie 
Paper Money Fair 2020, internationale beurs voor papiergeld en historische 
waardepapieren. Zaterdag van 9.00-18.30 uur, zondag van 10.00-16.00 uur. 
Inlichtingen: Eijsermans Events, Jos F.M. Eijsermans, Postfach 1145, D-47547 
Bedburg-Hau, Duitsland. Tel. 0049-2821-71166-69, e-mail: Eijsermans-
events@t-online.de 
 
 
 
*************************************************** 
 
VEILING VAN ONZE ADVERTEERDER 
 
Maandag 26 en dinsdag 27 oktober 2020 houdt MUNTENHANDEL KAREL 
DE GEUS zijn 50ste 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 
 
*************************************************** 
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EEN STUKJE GESCHIEDENIS 
 
In de Middeleeuwen had elke stad of streek z’n eigen regels. Men kende 
wetgeving zoals op het gebied van fraude -waaronder valsemunterij-, van de 
zeden, van geweldsdelicten, van vermogensdelicten en op het gebied van delicten 
tegen de raad van de stad. Illegaal je vermogen vergroten werd ook in die tijd niet 
toegestaan en werd je gepakt, dan liep je de kans een straf te moeten incasseren 
waar op dit moment de mensenrechtenorganisatie Amnesty International voor 
uitrukt met zwaar geschut. Ieder tijdperk en iedere plaats heeft goede en slechte 
kanten, zal ik maar zeggen. 0p het moment dat wij mensen overgingen van 
ruilhandel naar handel met gebruik van geld, zal de zakkenrollerij zijn intrede 
hebben gedaan. 
 
Zakkenrollerij was dus al bekend in de Middeleeuwen. In een zogenaamd 
confessieboek uit de stad Amsterdam van 1770 komt naar voren dat er drie 
personen ter zake zakkenrollerij zijn veroordeeld. Naast sommige vonnisboeken 
uit bepaalde steden zijn er schilderijen bekend met daarop een afbeelding van een 
zakkenroller uit die tijd. Rond 1500 werd er ook al zakkenrollerij gepleegd. Door 
zowel Pieter Breugel als Jeroen Bosch werd een schilderij vervaardigd, waarop 
respectievelijk een beurzensnijder en een zakkenroller werd afgebeeld. Op het 
schilderij van Jeroen Bosch, genaamd: “De Goochelaar“ is een zakkenroller te 
zien die de buidel of beurs van een toeschouwer in zijn rechterhand heeft. 

 
De Goochelaar   Omstreeks 1502 



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

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! 



Frans Bekersstraat 1a   Tel.: 040-2123455 numis@kareldegeus.nl 
5504 JA  Veldhoven   Fax.: 040-2110845 www.kareldegeus.nl

KAREL DE GEUS MUNTVEILINGEN B.V.
Kosteloze taxatie door onze experts van al uw munten en bankbiljetten

Voor inkoop - verkoop - veilingen        taxaties - opdrachten - adviezen

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.

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

n
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m
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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
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Het schilderij van Jeroen Bosch geeft stof tot nadenken. Kunsthistorici geven 
verschillende verklaringen over deze voorstelling. Misschien is het aardig om zelf 
een verklaring te vinden door u zelf vragen te stellen. Zoals bijvoorbeeld: “is de 
zakkenroller een medewerker van goochelaar; heeft de man die naar de 
zakkenroller wijst in de gaten waarmee hij bezig is; etc. etc.”.  
Politieagenten die zakkenrollers observeren moeten zichzelf namelijk ook steeds 
vragen stellen. Zoals: “wie is de uitkijk; wie wordt het slachtoffer ...“ 
 
*************************************************** 
GOUDEN EEUW, MAAR NIET VOOR IEDEREEN  
 

 
 
‘Hij is een afstammeling van de oorlog en een kind van het kwaad’, schrijft 
Huygens over de bedelaar. Hij wijst daarmee op twee grote groepen bedelaars: 
soldaten die door de oorlog invalide zijn geworden en leeglopers die teren op de 
zak van hun medeburgers. 
Er waren echter nog andere bedelaars. Velen onder hen waren buiten hun schuld 
in financiële moeilijkheden geraakt. Armoede kon vrijwel iedere burger treffen; 
onder bedelaars trof je dan ook de meest uiteenlopende lieden aan. 
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Arbeiders 
Rijke kooplieden hadden meestal voldoende financiële reserve om tegenslagen 
het hoofd te bieden; voor hen was de 17e eeuw met recht een Gouden Eeuw. 
Anders was het voor gezinnen met een ongeschoolde arbeider als kostwinner. Die 
verhuurde zich per dag of soms per dagdeel aan een werkgever en wist niet of hij 
de volgende dag nog emplooi zou hebben. De lonen waren laag, het werk was 
vaak zwaar, ongezond en vol risico’s. Er was in de Republiek niet altijd werk 
voor iedereen. Wie werkloos of arbeidsongeschikt raakte, kon geen beroep doen 
op een uitkering. Wel kon een geschoolde arbeider soms nog aankloppen bij zijn 
gilde. Hij kreeg dan een zeer bescheiden uitkering uit de gildenbus, een soort 
WAO- en WW-fonds dat werd bekostigd uit de contributies van de leden. 
 
Misdaad 
De misdaad tierde welig in de Gouden Eeuw en veroorzaakte veel leed en gebrek. 
Boeren ondervonden veel overlast van plunderende soldaten en troepen rovers die 
het platteland afstroopten. Vissers en zeelieden konden slachtoffer worden van 
piraten die hen ontvoerden en een hoog losgeld eisten. In perioden van schaarste 
werd het leed versterkt door gewetenloze handelaren die de prijs van het graan en 
andere levensbehoeften opdreven. Zij hielden voorraden achter die ze op de 
zwarte markt tegen woekerprijzen verkochten. Brood werd daardoor ook voor 
arbeiders met een vast inkomen vrijwel onbetaalbaar. 
 
Het rad van fortuin 
Tegenslagen en rampen kwamen hard aan bij mensen die geen potje achter de 
hand hadden voor moeilijke tijden. Misoogsten, perioden van voedselschaarste, 
pestepidemieën die duizenden gezinnen beroofden van hun kostwinner; dat alles 
leidde ertoe dat velen afgleden naar de armoede. Brand-, schade- en 
molestverzekeringen bestonden nog niet. Wie door een calamiteit zijn huis en 
bezittingen verloor, had letterlijk niets meer. Dichters en dominees hielden 
welvarende medeburgers voor dat hun geluk hen van de ene dag op de andere kon 
verlaten. Het rad van fortuin was een vaak gebruikt beeld in de Gouden Eeuw. 
Het wentelde en wentelde, en wie vandaag boven Jan was, kon morgen onderaan 
de ladder verkeren. 
 

    
Armenloodje Middelburg en Leiden (Zak Turf) 



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. 

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

Voor al uw Koninkrijks-, Overzee- 
en 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

SEROOSKERKE

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)



   

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.
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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

Robbert Boogaard 
TWEEWIELERS

Noordweg 19 - 4356 EA Oostkapelle - Tel./Fax 0118 581344
info@robbertboogaardtweewielers.nl - www.robbertboogaardtweewielers.nl
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-- 7 -- 
 

 
Loden bedelpenning (een vergunning om te bedelen), uitgegeven door de stad 
Amsterdam en bij archeologisch onderzoek in 2004 opgegraven op de 
Voldersgracht in Den Haag. 
 
Bedelen of de bedéling 
Al met al konden veel inwoners van de Republiek het hoofd niet of nauwelijks 
boven water houden. Wat kon een arme doen om te voorkomen dat hij de straat 
op moest om te bedelen? Hij kon zijn kostbaarheden belenen bij de lommerd en 
die in betere tijden terugkopen – tegen een woekerrente. Wie geen zaken van 
waarde bezat, beleende in de zomer soms zijn beddengoed, in de hoop het terug 
te kunnen kopen voordat de winter inviel. 
Iemand die echt aan de grond zat, kon nog aankloppen bij de kerk. De kerkelijke 
autoriteiten verstrekten aan de behoeftigen zaken in natura, zoals brood, kleding 
en schoeisel. 
 
Een vergelijkbare vorm van hulp is in onze tijd opnieuw in opmars. Sinds enkele 
jaren bestaan er voedselbanken die levensmiddelen van goede kwaliteit 
verzamelen die - om welke reden ook - onverkoopbaar zijn. Deze worden 
verdeeld onder particulieren die onvoldoende geld hebben om elke dag drie goede 
maaltijden op tafel te brengen. De meningen over voedselbanken zijn verdeeld. 
Sommigen zien voedselhulp als een goed wapen tegen verspilling en stille 
armoede, anderen als een ‘ouderwets’ systeem dat vernederend is voor de 
ontvangers. 



-- 8 -- 
In de Gouden Eeuw was circa 4% van de bevolking voortdurend afhankelijk van 
de bedeling. In tijden van schaarste en duurte kon het aantal bedeelden oplopen 
tot boven de 10%. De bedeling was bepaald geen vetpot, en de ontvanger van de 
giften moest er vaak bij bedelen, legaal of illegaal. 
 

 
Jan Steen, Een burgemeester van Delft en zijn dochter, 1655, Rijksmuseum 
Amsterdam. De burgemeester was volgens recent onderzoek geen 
burgemeester, en de bedelares misschien geen bedelares. 
 
Daarmee oogstte hij afkeurende blikken van zijn rijkere medeburgers. Gegoede 
lieden hadden de neiging, alle bedelaars over één kam te scheren en ze te 
beschouwen als schorriemorrie waar je liever aan voorbij liep. Je kon niet zien of 
de eenarmige bedelaar op de stoep van de kerk werkelijk een oorlogsinvalide 
was, of een simulant die zijn arm op de rug had gebonden. En de hoogzwangere 
bedelares op het marktplein was misschien al jaren hoogzwanger, en kon 
evengoed een verklede man zijn. Geld geven aan de armen was christenplicht, 
maar geld geven aan oplichters ging ook de meest welwillende burger snel 
tegenstaan. 
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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
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Uw specialist in streeksieraden en zilverwerk

Voor het complete assortiment:

www.pietersantiek.nl

Voor in- en verkoop van
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