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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

527e BIJEENKOMST
Hierbij nodigen wij u uit voor onze RUILAVOND die gehouden wordt op
dinsdag 10 november 2020 in HOF MONDRIAAN, Vrijlandstraat 28, 4337 EE
Middelburg.
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Toegankelijk voor rolstoelen.
Zaal open vanaf 18.30 uur.

-A
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Volop gratis parkeergelegenheid aan de achterzijde en aan de overzijde op het
parkeerterrein van het winkelcentrum.

last

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 527e bijeenkomst in november af te lasten in
verband met het Corona virus. Voorlopig plannen we de volgende bijeenkomst in
december. 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
donderdag 10 december 2020

-

Onderlinge muntenveiling
(onder voorbehoud)

Let op, donderdag i.p.v. dinsdag

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

MEDEDELING BESTUUR

-- 2 --

Beste leden,
Het bestuur hoopt dat het Covid-19 virus nog steeds aan u voorbij is gegaan en
dat u gezond en wel dit stukje kan lezen. Het Covid-19 virus heeft ons nog steeds
in zijn greep en de situatie wordt er niet beter op. Landelijk zijn er vele
besmettingen en ook Zeeland ontkomt er niet aan. Bijeenkomsten houden is voor
verenigingen niet eenvoudig en het is voor de besturen moeilijk om de leden
betrokken te houden bij de vereniging. Ook geldt dit voor onze vereniging. Onze
bijeenkomsten zijn gebaseerd op persoonlijk contact en gezellige onderlinge
gesprekken. Als die door de Covid-19 maatregelen, voor uw eigen veiligheid, niet
mogelijk zijn dan loopt de animo om te komen ook terug. Dit is heel begrijpelijk.
Maar we gaan het toch proberen. In december is er op de 2e donderdag, de
dinsdag was niet mogelijk, een bijeenkomst gepland in de grote zaal van Het Palet
en er zal dan een onderlinge veiling worden gehouden. De gewone onderlinge
ruilavond die we hadden gepland voor november kan helaas door de huidige
strenge maatregelen niet door gaan.
Wij hopen dat december wel door kan gaan en hopen op een mooie opkomst. De
RIVM- en Overheidsregels zullen we streng in acht nemen. Dit alles echter met
het nodige voorbehoud !! Als het niet verantwoord kan dan zal het alsnog niet
door gaan. Raadpleeg voor de laatste ontwikkelingen de website van de NKZ.
www.numismatischekringzeeland@zeelandnet.nl
In 2021 hopen we weer normaal bij elkaar te kunnen komen op onze vertrouwde
locatie. Maar of dit in januari al kan is zeer onzeker. We hopen allemaal dat er
tegen die tijd een adequaat vaccin is en we allemaal ingeënt zijn. Daar zijn we
toch van afhankelijk.
Ik vraag nu al uw aandacht voor de ALV van februari die vrijwel zeker door zal
gaan. Tijdens deze ALV zal er voorzien moeten worden in de vacature van zowel
secretaris als voorzitter. Ik vervul nu beide functies, ben in 2021 aftredend en
beslist NIET herkiesbaar. Ik roep dit al een paar jaar en nu komt het dichtbij. Ik
ben dan bijna 78 jaar en het is mooi geweest.
Namens het bestuur,
Bert Gardien, voorzitter/secretaris

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
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*************************************************
AGENDA RUIL- EN VERZAMELBEURZEN
In verband met het Corona virus zijn er geen ruil- en verzamelbeurzen.

***************************************************
DEEL 1v2 ONTSTAAN VAN DE ZEEUWSE MUNT TE MIDDELBURG
Wapens van Zeeland
De eerste koperen oorden en duiten vertonen het wapenschild van OostenrijkBourgondië (1). Hierin staan de wapens van Oostenrijk (faas), Valois (3 lelies),
Bourgondië (schuine balken), Brabant (leeuw) en in het kleine middenschildje het
wapen van Vlaanderen (leeuw) of soms de zwemmende leeuw van Zeeland. Om
het wapenschild heen hangt de keten van de orde van het gulden vlies.
Verkade (5) heeft in zijn muntboek deze oorden afgebeeld met een burchtje van
Middelburg in het kleine middenschildje i.p.v. een leeuw of zwemmende leeuw.
Oorden met dit type wapenschild ben ik tot nog toe echter niet tegengekomen.
Op 26 juli 1581 had de totale afzwering van Philips II door de provincies van de
unie plaats. Men besloot ook om het borstbeeld en de titels van de vroegere
landsheer van de munten te doen verdwijnen. Zeeland bleef echter nog zeer lang
talmen over dit besluit en haalde door dit talmen de woede over zich van de
andere provincies. Uiteindelijk gaven de Staten van Zeeland de muntmeester in
april 1583 de opdracht om alle stempels met de wapens van Philips in te trekken.
Het werk waar hij mee bezig was mocht hij echter nog wel afmaken.
De oorden die in de 17e eeuw zijn geslagen vertonen het nieuwe Zeeuwse wapen
(2), een leeuw naar links vechtend tegen het water. Dit wapen en het nieuwe
devies LUCTOR ET EMERGO (ik worstel en kom boven) zijn heel toepasselijk
voor Zeeland omdat hier altijd een strijd is geweest tegen het water, zelfs nog tot
in onze tijd (watersnoodramp & deltawerken). De laatste tijd wordt wel
verondersteld dat de spreuk niets met de strijd tegen het water te maken zou
hebben maar de strijd tegen de Spanjaarden symboliseert. Dit zou goed mogelijk
kunnen zijn maar uit onderzoek naar het wapen blijkt o.a. het volgende. Het oude
wapen van Zeeland was doorsneden met boven de Hollandse leeuw en onder
golvende lijnen. Dit wapen is na 1450 verschenen als onderdeel van het wapen
van Filips de Goede.

-- 4 -Vanaf 1473 werd de leeuw in de bovenste helft uitkomend, en in 1515 werd de
doorsnijdingslijn golvend waardoor de leeuw in de golven kwam te staan. Het
wapen is sindsdien niet meer gewijzigd.
Na de afzwering van Filips II bleven de nieuwe Staten van Zeeland dit wapen
gebruiken. De spreuk werd in 1602 toegevoegd. De spreuk was een vervolg op de
vorige spreuk, die door de provincie werd gebruikt: Domine Serva Nos Perimus
(Heer redt ons, wij gaan ten onder) werd Luctor et Emergo (ik worstel en kom
boven)
Bron: website international civic arms (www.ngw.nl). Op de 17e eeuwse duiten is
heel lang de zittende maagd in de tuin gebruikt (3) naar het Hollandse voorbeeld.
Als afsluiting van de tuin is het wapen van Zeeland gebruikt met hierin de
zwemmende leeuw. In de 18e eeuw werd de zittende maagd vervangen door de
afbeelding van het wapenschild (2) met de zwemmende leeuw zoals op de
oorden.
Muntmeesters
Jeronimus Bruynseels is voor zeer korte tijd muntmeester van Holland geweest,
in 1586 werd hij generaalmeester der munt. Ook zijn opvolger Jacob Boreel is
later generaalmeester der munt geworden. In 1600 begonnen de Staten van
Zeeland er over te praten om de Zeeuwse munt niet zelf meer in handen te
houden maar deze te gaan verpachten. Men ging hierover in onderhandeling met
de generaalmeesters Melchior Wijntgens en van Nispen. Muntmeester Jacob
Boreel was niet blij met de plannen maar Melchior Wijntgens zag het plan wel
zitten.
In 1601 besloot men definitief om de munt te gaan verpachten en bood Jacob
Boreel het eerste pachtrecht aan. Deze weigerde echter op grond van zijn (naar
eigen zeggen) hoge leeftijd. Hij schoof zijn schoonzoon naar voren maar deze
werd door de Staten van Zeeland niet capabel geacht en bood bovendien een te
lage pachtsom. Omdat Jacob Boreel bleef weigeren zelf de munt te pachten ging
men in onderhandeling met generaalmeester Melchior Wijntgens (zoon van
Balthasar Wijntgens sr.). Hij had tijdens de onderhandelingen over de
verpachting laten doorschemeren dat hij zelf wel interesse had. Uiteindelijk
kwam men met hem een pachtsom overeen van 4200 Rijnsguldens, gedurende 6
jaar te betalen. Na zijn dood heeft zijn neef Nicolaas hem kort vervangen als
gemachtigde van zijn tante, Geertruid van der Block. De 2 muntmeesters van de
Voorde (vader en zoon) werden opgevolgd door Jacob Boreel. Zijn vader en
broer waren generaalmeesters der munt.

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 -Muntmeester David Fiers stamde uit een zuid Nederlands geslacht dat mogelijk
rond 1580 naar het noorden trok na de val van Antwerpen (6). Hij was in 1682
broeder en in 1712 deken van het goud en zilversmidsgilde. Op 14 augustus 1713
werd hij aangesteld als muntmeester-particulier van de Zeeuwse munt. Op 22 juni
1719 klaagde hij over de slordigheid waarmee de gezellen te werk gingen.
Hierdoor ontstond veel uitval en verlies. De waardijn gaf daarop de smidmeester
opdracht om de gezellen nog eens op het belang te wijzen van een goede
taakuitvoering.
Op 22 september 1721 werd hij opgevolgd door zijn schoonzoon Pieter Kappeine
omdat hij reeds enige tijd zwaar ziek was (7). Pieter Kappeine werd op zijn beurt
opgevolgd door Martinus Holtzhey die van 1749 tot 1752 eerst werkzaam is
geweest op de munt van Gelderland. Na zijn dood, in 1764, neemt zijn zoon
Martinus Holtzhey jr. zijn ambt volledig over. Als hij in 1788 overlijdt neemt zijn
weduwe tot aan de sluiting van de munt het ambt over samen met ene Johan
Lodewijk Molter.
MUNTMEESTERS:
Jan Noirot(tijdelijk)
Jeronimus Bruynseels
Jacob Boreel
Melchior Wijntgens
Nicolaas Wijntgens
Balthasar van de Voorde
Pieter van de Voorde
Jacob Boreel (kleinzoon van eerdere Jacob)
Hendrik van Heumen
Hendrik van Dusseldorp
Adolf de Groene
David Fiers
Pieter Kappeine
Martinus Holtzhey (vader)
Martinus Holtzhey (vader en zoon)
Martinus Holtzhey (zoon)
Petronella Holtzhey-Slob met Johan Lod. Molter

VAN - TOT:
1580
1580 - 1585
1585 - 1600
1601 - 1612
1612
1612 - 1634
1634 - 1658
1658 - 1678
1679 - 1682
1682 - 1705
1706 - 1711
1713 - 1721
1721 - 1752
1752 - 1758
1758 - 1764
1764 - 1788
1788 - 1799

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

-- 6 -SLAG OM DE SCHELDE HERDACHT MET MUNT
Ter ere van 75 jaar vrijheid komt er een speciale herdenkingsmunt van de Slag
om de Schelde. Op de verzilverde munt zijn naast oorlogsmateriaal ook de
Zeeuwse eilanden te zien.

Herdenkingsmunt Slag om de Schelde (foto: Munt-Online)
De Slag om de Schelde was één van de grootste operaties tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Geallieerde troepen hadden de opdracht de Westerschelde te
veroveren op de Duitsers. De Zeeuwen werden door de geallieerden
gewaarschuwd een veiliger heenkomen te zoeken, maar dat was voor veel van
hen makkelijker gezegd dan gedaan.
Hevige gevechten
Op de munt staan volgens de ontwerper de hevige gevechten om de Schelde
afgebeeld. Verder staan op de munt de vlaggen van de vier geallieerde landen die
bij de bevrijding betrokken waren: Canada, Amerika, Engeland en Polen.

Bron: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/122941/Slag-om-de-Scheldeherdacht-met-gratis-munt

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

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 -BLUNDER? DUITSE TANKS AFGEBEELD OP HERDENKINGSMUNT
SLAG OM DE SCHELDE
Op de speciale munt die is ontworpen om de Slag om de Schelde te herdenken,
zijn twee Duitse tanks afgebeeld. Ongepast, vindt Stef Traas van het
Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. "Het gaat om de bevrijding, dus er hoort op
die plek een geallieerd voertuig te staan!"
De te bestellen herdenkingsmunt is gisteren onthuld. Het viel Traas meteen op dat
er Duitse tanks op staan afgebeeld. Ook zette hij vraagtekens bij de andere
afbeeldingen. "Ik zie een pijl naar Schouwen-Duiveland. Maar dat eiland werd
pas in mei 1945 bevrijd."
Verkeerde datum
Sowieso is de datum op de munt ongelukkig gekozen, vindt hij. "Er staat nu 2
oktober tot 8 november 1944 op. De slag begint voor mij bij de bevrijding van
Antwerpen op 4 september 1944." Munt-Online laat weten bewust voor de datum
te hebben gekozen. "De datum op de munt is de algemeen erkende dag waarop de
daadwerkelijk Slag in Zeeland op de grond begint." Volgens de uitgever wordt
die datum aangehouden door verschillende instanties.
Traas is het daar niet mee eens. "Om bij Antwerpen te komen moesten de
geallieerden door Zeeland. De bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen begon in
september 1944. Maar de herdenkingsmunt 'begint' pas bij oktober." Hij heeft
historici als Tobias van Gent aan zijn zij.

Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum voor een Buffalo-voertuig (foto:
Omroep Zeeland)

-- 8 -Volgens uitgever Munt-Online is het een bewuste keuze geweest om de Duitse
tanks op de herdenkingsmunt af te beelden. Het moet volgens de uitgever in één
oogopslag zichtbaar zijn wat er wordt afgebeeld. "Dit wordt weergegeven door
geallieerde vliegtuigen/oorlogsvoertuigen tegenover Duitse tanks te zetten.
Hiermee wordt duidelijk gemaakt wat de strijdende partijen zijn, die staan recht
tegenover elkaar (..) De pijlen geven vervolgens de aanvalsrichtingen aan van de
grondtroepen, tezamen met de lucht en landingstroepen", laat een woordvoerder
weten.
Het zou mooi zijn dat op die plek een geallieerd Buffalo-voertuig komt te staan.
Want het voertuig dat er nu op staat, is nooit in Zeeland geweest."
Volgens de uitgever moeten er bij het ontwerpen van zo'n munt altijd keuzes
worden gemaakt. "Zet je de tanks exact tegenover elkaar of onder vliegtuigen dan
wordt het beeld te vol en komen er wellicht vragen of het een tankbombardement
is geweest."
De geallieerde partijen worden volgens de uitgever voldoende afgebeeld door
middel van de vlaggen onderaan de munt. De woordvoerder had juist verwacht
dat daar vragen over zouden komen, omdat er is gekozen voor de 'nieuwe'
Canadese vlag en niet de oude vlag.
'Kleine aanpassingen nodig'
Toch vindt Traas de Duitse tanks niet passen. "Het gaat om de bevrijding, dus er
horen geallieerde voertuigen op te staan. Dus ik denk dat de munt een aantal
kleine aanpassingen behoeft. Vanuit zee zie je een amfibievoertuig naar
Walcheren trekken. Het zou mooi zijn dat op die plek een geallieerd Buffalovoertuig komt te staan. Want het voertuig dat er nu op staat, is nooit in Zeeland
geweest." Maar hij heeft ook nog een positief puntje. "Het is ze wel gelukt om de
provincie Zeeland er goed op te krijgen", grapt hij.

Bron: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/122955/Blunder-Duitse-tanksafgebeeld-op-herdenkingsmunt-Slag-om-de-Schelde

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

