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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

520e BIJEENKOMST
Hierbij nodigen wij u uit voor onze ALGEMENE LEDENVERGADERING /
RUILAVOND die gehouden wordt op dinsdag 11 februari 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.

De punten van de ALGEMENE LEDENVERGADERING komen rond 20.00
uur aan de orde.
AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Opening door de voorzitter Bert Gardien
Invullen presentielijst door de aanwezige leden
Vaststellen agenda
Kort verslag over 2019 door de secretaris ad interim Bert Gardien
Financieel overzicht over 2019 en begroting over 2020 door
penningmeester Renate de Rover
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie voor boekjaar 2020
Bestuursverkiezing
Aftredend is de secretaris. Door het overlijden van Jan Nijsse is geen
aftredende secretaris. De ad interim secretaris valt buiten deze
verkiezing. Kandidaten kunnen zich tot en met maandag 10 februari
2020 opgeven voor deze functie.
Rondvraag
Er kunnen tot 10 februari schriftelijke vragen worden ingediend bij de
interim secretaris Bert Gardien.
Sluiting

Wij rekenen op uw komst en kandidaatstelling voor de functie van
secretaris.

-- 2 -Na de agendapunten is er, zoals ieder jaar, onze VERLOTING.
Hiervoor krijgt ieder aanwezig lid een GRATIS LOT. Er zijn natuurlijk weer
mooie prijzen. En, zoals gebruikelijk, is er op onze Algemene Ledenvergadering
voor de aanwezige leden een gratis consumptie.

***************************************************
VOLGENDE BIJEENKOMST
dinsdag 10 maart 2020

-

Lezing / Ruilavond

***************************************************
BETALING CONTRIBUTIE VOOR 2020
Leden die contant betalen en dit nog niet gedaan hebben, kunnen dit storten op
rekeningnummer NL20 RABO 0138 0374 85 of contant op onze bijeenkomst op
11 februari.

***************************************************
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.

***************************************************
HOLLAND COIN FAIR 2020

LEIDSCHENDAM: Fletcher Hotel, Den Haag-Leidschendam, Weigelia 22, 2262
AB Leidschendam-Voorburg.
Vrijdag 7 februari 2020 van 16.00 - 21.00 uur
Zaterdag 8 februari 2020 van 10.00 - 16.00 uur
Aanwezig zijn vele Nederlandse en buitenlandse munthandelaren en de
Koninklijke Nederlandse Munt.
Inl. www.hollandcoinfair.nl

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

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 -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

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

zondag 23 februari
ROTTERDAM: Best Western Airport Hotel Rotterdam, Vliegveldweg 59-61,
Munten- en papiergeldbeurs van 10.00-15.00 uur. Toegang € 3,00. Inlichtingen:
050-5033926(’s avonds) of info@wbevenementen.eu en
www.wbevenementen.eu.

***************************************************
ONDERLINGE MUNTENVEILING

Voor de onderlinge veiling van dinsdag 14 april 2020 kan op de bijeenkomsten
van dinsdag 11 februari en dinsdag 10 maart ingeleverd worden bij de
veilingcommissie (P. Elenbaas of M. Dubbeld). Bij het inleveren dient u het
veilingformulier te gebruiken.
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.

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

-- 4 -VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 12-02-2019
Aanwezig 21 leden.
1.

Opening door de voorzitter Bert Gardien om 20.00 uur
De voorzitter heet allen van harte welkom en zegt terug te kunnen kijken
op een mooi jubileumjaar voor de vereniging. Een vereniging die 50 jaar
bestaat, nog steeds zeer actief is en een constant ledental heeft is voor het
bestuur iets om blij mee te zijn. Ter gelegenheid van het jubileum heeft
elk lid een mooie loep gekregen en het bestuur is verheugd dat dit cadeau
zo goed is ontvangen. Er zijn in 2018 twee succesvolle veilingen en twee
interessante lezingen gehouden die zich beiden konden verheugen op een
flinke belangstelling. De vereniging telde op 1 januari 2019, 93 betalende
leden en 4 van contributie vrijgestelde leden.

2.

De secretaris Jan Nijsse heeft zijn jaarverslag uitgereikt en geeft
desgevraagd enige toelichting. (vraag G. Greissler) Met een verhoogde
contributie, 30,00 euro, voor leden in het buitenland wordt bedoeld leden
buiten Nederland. Reden, hogere verzendkosten clubblad.

3.

Financieel overzicht 2018
Penningmeester Renate de Rover geeft uitleg bij de uitgereikte cijfers.
Het is een voor de club schijnbaar ongunstig overzicht. De club is
financieel gezond, maar heeft in 2018 geen winst gemaakt. Ondanks een
negatieve afsluiting, van € 1387,86, heeft de NKZ een mooie reserve. Het
nadelige saldo is voornamelijk te wijten aan het jubileumcadeau. Maar
een positief punt is, het bestuur is ver onder de jubileumbegroting van €
2000,00 gebleven. Na enkele vragen te hebben beantwoord over de
gepresenteerde cijfers gaat de vergadering akkoord met de opgestelde
jaarrekening en begroting.

4.

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en de stukken
ondertekend. Dhr. J. Louws en dhr. J. Jobse hebben deze controle
uitgevoerd.
Dhr. Jobse doet verslag van de gehouden controle en stelt namens de
kascommissie de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen
over het boekjaar 2018. De vergadering gaat hiermee akkoord. De
voorzitter dankt de kascommissie voor haar werkzaamheden.

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.

-- 5 -Ook de volgende kascontrole zal worden uitgevoerd door de dhr. Jan
Jobse en Jan Louws. Reserve is dhr. C.J. Willemse.

6.

Penningmeester, Renate de Rover, is aftredend en heeft zich wederom
verkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. De
vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming voor een
nieuwe periode van vier jaar.

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. Om 20.20 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 12 februari 2019

Rooster van aftreden

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Bestuursassistenten

Aftredend 2021
Aftredend 2020
Aftredend 2023
Aftredend 2022
(Bibliotheek en veiling)

Bert Gardien
Jan Nijsse
Renate de Rover
Wilfred Krijger
Theo en Maartje Tas

***************************************************
NIEUWE HERDENKINGSMUNT: JAAP EDEN VIJFJE
Kunstenares Wineke Gartz is de ontwerpster van de Jaap Eden herdenkingsmunt.
Zij legt hieronder uit hoe ze tot het ontwerp is gekomen en wat er allemaal te zien
is op de munt.
Wineke Gartz aan het woord
Nederland is trots op zijn schaatskampioenen. Dat geldt zeker voor Jaap Eden. Op
de ijsbaan naast het Rijksmuseum in Amsterdam, het huidige museumplein, werd
hij op 14 januari in 1893 wereldkampioen. Hij kon niet bevroeden dat hij
daarmee, nog maar 19 jaar oud, aan het begin stond van een lange traditie die een
deel is geworden van onze identiteit. We zijn een schaatsland, en we houden onze
nationale helden op het ijs in ere.

-- 6 -De sportprestaties van Jaap Eden spreken ook vandaag de dag nog enorm tot de
verbeelding. Hij was niet alleen de beste van de wereld op de schaats, maar ook
op de fiets. Krachtig, onverschrokken, eigengereid. Zijn naam is synoniem voor
overwinning. Wie in Nederland tot beste sportman of sportvrouw van het jaar
wordt verkozen, wint de Jaap Eden Trofee.
Keerzijde Jaap Eden Vijfje

In mijn ontwerp voor de Jaap Eden herdenkingsmunt heb ik gekozen voor een
eenvoudig maar krachtig beeld, dat is gebaseerd op een oude tekening van hem
schaatsend op natuurijs. We zien Jaap Eden die naar ons toe komt schaatsen op de
wijze van een groot kampioen: sterk en onverzettelijk, maar ook kalm en
vanzelfsprekend. We zien de gebogen houding van de winnaar die zijn eigen weg
gaat, door weer en wind, gedreven door de wil om de beste te zijn. Het doet zelfs
nog een beetje denken aan de barre winters van vroeger.
De krassen in het ijs geven niet alleen het gevoel van een Nederlands landschap,
maar symboliseren ook de indruk die Jaap Eden als sporter heeft nagelaten. Ik heb
ervoor gekozen om de krassen dieper te laten liggen. De lijnen zelf zijn fond en
het fond is glanzend. Dit geeft een sterk grafisch beeld op de munt. De naam
‘Jaap Eden’ ligt ook dieper en wordt een beeld op zich; de letters zijn in de
achtergrond aanwezig als een horizon.

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

Voorzijde Jaap Eden Vijfje

-- 7 --

Aan de voorzijde zien we de krassen gespiegeld terug. De impact van Jaap Eden
drukt hier letterlijk door in het heden. De krassen zijn hier op het glanzend fond
geplaatst, en vormen een feestelijke, stralende achtergrond voor koning WillemAlexander. De Koning is persoonlijk zeer verbonden met sport in het algemeen en
schaatsen in het bijzonder. Hij is vaak aanwezig bij belangrijke wedstrijden en
geniet dan zichtbaar van de prestaties van de sporters. En met zijn deelname aan
de Elfstedentocht is hij zelf ook onderdeel van de Nederlandse
schaatsgeschiedenis.
Ik heb de Koning getekend aan de hand van afbeeldingen waar hij in functie is.
Daarbij heb ik gezocht naar een vreugdevolle en krachtige uitstraling: de koning
geniet, maar hij straalt ook vertrouwen en trots uit. Het is alsof hij op de tribune
zit en naar Jaap Eden kijkt. De koning is trots op het verleden. Tegelijkertijd heeft
hij de blik gericht op de toekomst, gesymboliseerd doordat hij in de richting van
het jaartal 2019 kijkt.
Zo verbinden de krassen in het ijs de schaatsers aan beide zijden van de munt,
ieder met hun eigen betekenis.
De gekozen typografie
Het gekozen font LAYUP is van de hand van ontwerper Jan Horčik (HG). Het
ronde lettertype benadrukt het plezier rondom sport en verwijst naar het karakter
van Jaap Eden als sporter en levensgenieter. Het is een zeer hedendaags lettertype
dat het ontwerp een frisse, eigentijdse draai geeft.
Bron: https://www.knm.nl/ontwerpster-aan-het-woord/nl/page/2950/

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

-- 8 -SCHATZOEKER VINDT EEUWENOUDE MUNT IN LIMBRICHT

WILLIAM POSTHOUWER

Tijdens speurwerk met een metaaldetector in Limbricht is een bijzondere munt
gevonden. Het gaat om een gouden munt uit de zevende eeuw. William
Posthouwer uit Born ontdekte de munt op dezelfde plek als waar hij in augustus
nog een duizend jaar oude sceatta-munt vond. "Daar gaat nog heel veel uit de
grond komen", voorspelt hij. Posthouwer wil niet zeggen waar de plek is, want hij
wil die eerst zelf helemaal uitkammen.
De munt is een zogenoemde gouden tremissis, een van oorsprong Romeinse munt
die is overgenomen door de Franken. "Zij namen een deel van het Romeinse Rijk
over en de muntsoort bleef daarna ook nog in gebruik", zegt Paul Beliën,
conservator van de Nationale Numismatische Collectie bij De Nederlandsche
Bank. Het is niet gek dat de munt is gevonden in Limburg, want dat gebied
maakte ooit onderdeel uit van het Frankische Rijk. Op de munt is te zien dat die
geslagen is in Angers in het noordwesten van Frankrijk, schrijft 1Limburg.
Posthouwer wil de munt verkopen en is al benaderd door verschillende
geïnteresseerden. Zo bood een verzamelaar uit Engeland 10.000 euro. "Maar ik
heb liever dat de munt in Nederland blijft en in een museum terechtkomt. Dan kan
ik er ook nog eens langsgaan." De eeuwenoude munt is op dit moment
opgeborgen in een kluisje in een bank. Posthouwer vindt het te riskant om de
munt zelf thuis te bewaren.
Bron: https://nos.nl/artikel/2310400-schatzoeker-vindt-eeuwenoude-munt-inlimbricht.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

