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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
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532e BIJEENKOMST

Hierbij nodigen wij u uit voor onze RUILAVOND die gehouden wordt op
dinsdag 13 april 2021 in HOF MONDRIAAN, Vrijlandstraat 28,
4337 EE Middelburg.

last

Toegankelijk voor rolstoelen.
Zaal open vanaf 18.30 uur.
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last

Volop gratis parkeergelegenheid aan de achterzijde en aan de overzijde op het
parkeerterrein van het winkelcentrum.
We zijn helaas genoodzaakt om de 532e bijeenkomst in april af te lasten in
verband met het Corona virus. Lees ook de mededeling op de volgende pagina.
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 11 mei 2021

-

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.

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

MEDEDELING BESTUUR

-- 2 --

Beste leden,
Het nieuwe jaar is nu bijna 4 maanden oud en we hebben het virus nog niet onder
de controle. Telkens weer een uitbraak en de derde golf is een feit. Maar er is ook
een lichtpuntje, de vaccinaties liggen in Zeeland op schema en bij de groep 75 –
80 jaar vallen de uitnodigingen op de mat. Zo ook bij mij en ik hoop ook bij u.
Maar toch ben ik bang dat we voor de vakantie niet meer bij elkaar kunnen komen
en pas voor de tweede helft van 2021 een bijeenkomst kunnen plannen. Nog even
volhouden!
Tot op heden is er nog geen kandidaat voor de functie van secretaris. Wel is er
een lid dat zich beschikbaar wil stellen voor de functie van voorzitter. Jammer
genoeg woont hij hier niet in de buurt en zonder een secretaris is het dan moeilijk
om de zaak draaiend te houden. Dus wie wil de secretaris functie op zich
nemen???
Korte omschrijving taken / werkzaamheden van de verschillende
functionarissen.
Taken van de voorzitter:
•
Geeft leiding aan de vereniging
•
Zit de bestuursvergaderingen voor
•
Zit de ALV voor
•
Opent de bijeenkomsten
•
Is aanspreekpunt voor de vereniging
•
Verzorgt 2 x per jaar een relevante lezing
o
Dit mag hij/zij ook delegeren
•
Hand- en span diensten bij alle voorkomende gelegenheden
Taken van de penningmeester
•
Verzorgt de financiële boekhouding van de vereniging
•
Int de contributies van de leden
•
Int de advertentie-kosten bij de adverteerders
•
Maakt eenmaal per jaar een jaarverslag en legt dit voor aan de leden

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 -Taken van de secretaris:
•
verwerkt de inkomende- en uitgaande poststukken van de kring;
o Archiveren van de relevante stukken.
•
verzorgt de communicatie met andere kringen en relaties:
o Archiveren van de relevante stukken.
•
zorgt voor de verslagen van de bestuursvergaderingen, alsmede de
verslagen en organisatie van de algemene ledenvergaderingen;
o inkopen prijzen voor de gratis verloting
o opstellen agenda
o maken en voorlezen jaarverslag
o verslag van de alv
•
verzorgt de ledenadministratie;
o maakt gebruik van het inschrijfformulier
o ledengegevens vastleggen in bestand
§ conform de AVG privacyverklaring
•
verzorgt de eindredactie van het clubblad;
o Stelt agenda op voor beurzen nationaal en internationaal
o Levert relevante artikelen voor het clubblad.
o Bepaald samen met de adverteerder de te plaatsen advertentie en
geeft dit door aan de drukker.
o Bepaald samen met het algemeen bestuurslid de omslag van het
clubblad.
•
verzorgt de contacten met de adverteerders.
o Bezoekt, bij voorkeur, de adverteerder en zorgt ervoor dat zij
blijven adverteren
o Benaderen van nieuwe adverteerders
•
Neemt contact op met de nabestaanden van een overleden lid:
o Verstuurd een rouwkaart naar de nabestaanden.
o Gaat eventueel naar de uitvaart.
o Neemt contact op met de nabestaanden om eventueel hulp te
bieden bij het afwikkelen van een verzameling.
•
Verzorgt een bloementje, fruitmand of cadeautje:
o Bij ziekte van een lid.
o Bij jubileum of een bijzondere gebeurtenis van een lid.
•
Indien van toepassing: het organiseren van een verzamelbeurs

-- 4 -Taken van het algemeen bestuurslid
•
De belangrijkste taak is de samenstelling en verzending van het clubblad.
•
Om dit te kunnen doen is een up to date adressenbestand een vereiste.
Hierbij wordt samengewerkt met de secretaris en de penningmeester.
•
Het in het veilingprogramma plaatsen van de aangeboden kavels voor de
veiling. Hierbij wordt samengewerkt met de veilingcommissie.
•
Verzamelen van relevante artikelen voor het clubblad.
•
Contact onderhouden met de drukker (Van Keulen te Serooskerke) en
PostNL.
Taken van de veilingcommissie:
De veilingcommissie draagt zorg voor:
•
Voorbereiding van de veiling;
o
Ontvangst kavels en controleren op ontvankelijkheid;
§ Kavels mogen alleen numismatische- of daarvoor
bestemde artikelen bevatten.
• Controle op kwaliteit
• Controle op echtheid
• Realistische prijzen
o
Nummeren kavels;
o
Vervaardigen digitale veillijsten volgens vast format in Excel.
•
Publiceren van de kavels in het clubblad;
•
Indien van toepassing, het in bewaring nemen van veilingkavels.
•
Veilen van de kavels;
•
Afhandelen van de veiling.
o Afrekenen met de koper
o Afrekenen met de inzender
www.numismatischekringzeeland@zeelandnet.nl
Namens het bestuur,
Bert Gardien, voorzitter/secretaris.

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

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 -EEN MAN ONTDEKT 1.300 GOUDEN MUNTEN TIJDENS HET
BIRDWATCHING: EEN SCHAT DIE AL BIJNA TWEE MILLENNIA
BEGRAVEN LIGT
Het is niet de eerste keer dat we het hebben over authentieke schatten die door
puur toeval zijn ontdekt door mensen die niet eens dachten dat ze ze zouden
kunnen tegenkomen. We hebben het over al die sensationele en onverwachte
vondsten, die nieuws opleveren en een sensatie en charme opwekken, juist omdat
ze iedereen zouden kunnen overkomen.
De man over wie we je gaan vertellen weet er alles van, die een echte schat
tegenkwam terwijl hij vogels aan het kijken was in een veld in het oosten van
Engeland. Onder de grond bevond zich een opvallend aantal oude munten, door
experts geanalyseerd en beoordeeld als kostbare voorwerpen.

foto: Treasure Hunting - Daily Mail
Bij het achtervolgen van een buizerd gebeurde het dat de aandacht van de man bewust anoniem gebleven - werd getrokken door een glinstering die vanaf de
grond kwam. Behalve dat hij een vogelliefhebber is, heeft de gelukkige
avonturier ook een metaaldetector, ook al was het die dag - zoals hij later vertelde
- helemaal niet zijn bedoeling om op zoek te gaan naar schatten.
De gouden gloed was echter het onderzoeken waard. En het duurde niet lang
voordat hij ontdekte dat het van een munt kwam die er heel erg oud uitzag.

-- 6 -Nadat hij had opgemerkt dat er anderen in de directe omgeving waren, rende de
man naar huis om zijn vertrouwde instrument te halen en vervolgde zijn
zoektocht. Binnen enkele uren vond hij zo'n 1.300 munten uit de periode 40-50
na Christus.

foto: Treasure Hunting - Daily Mail
Bijna 2000 jaar lang lag dat geld daaronder begraven, “opgeslokt” door een
onvermoed Engels kamp. Onnodig de verrassing van de man te beschrijven toen
hij besefte wat hem te wachten stond. Na analyse van de experts werd bekend
gemaakt dat elke munt een waarde heeft van ongeveer 720 euro die,
vermenigvuldigd met 1.300, op zijn zachtst gezegd verbazingwekkende resultaten
geeft. De schat zou in feite meer dan 900.000 euro waard zijn!
Volgens kenners dateren de munten uit de tijd dat de Keltische koningin
Boudicca de grootste opstand leidde tegen de Romeinen, aan het hoofd van de
Iceni-stam. Het is mogelijk dat de betreffende munten een soort aanbetaling
waren, daar verborgen zodat men er in geval van nood gebruik van kon maken.
Wat de geschiedenis van deze fascinerende munten ook moge zijn, er bestaat
geen twijfel over het unieke karakter van de vondst.
"Ik was buiten adem - zei de anonieme ontdekker - ik ging wandelen en bevond
me tegenover een Keltische schat". De verantwoordelijke autoriteiten zullen nu
beslissen of de man het ontdekte voor zichzelf mag houden of dat hij de kostbare
voorwerpen aan een museum moet schenken, tegen een vergoeding die wordt
gedeeld met de eigenaar van het veld. In ieder geval was het voor hem werkelijk
een meer dan gelukkige gebeurtenis, die elke vergelijkbare bevinding verre
overtreft.

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 -Een buitengewone ontdekking, niet alleen voor hem, maar voor de hele
mensheid, die dankzij deze munten de mogelijkheid heeft om in nauw contact te
komen met kostbare en fascinerende elementen, die ons iets meer kunnen
vertellen over ons verleden en een periode vol met gebeurtenissen zoals die
waarin koningin Boudicca leefde. Wie weet hoeveel andere soortgelijke schatten
er onder onze voeten begraven zouden kunnen liggen…
Bron: https://www.curioctopus.nl/read/30903/een-man-ontdekt-1.300-goudenmunten-tijdens-het-birdwatching:-een-schat-die-al-bijna-twee-millenniabegraven-lig

***************************************************
SPOREN IN DE DELTA: DE SCHAT VAN DE OOSTHOUCK
Vele tientallen vloeden in de loop der eeuwen, eilanden die decennia ‘drijvend’
waren: de Zeeuwen lieten zich niet verjagen. Ook waar landschappen vrijwel
werden uitgevaagd door de elementen, bleven oude sporen behouden en ankerde
de mens zich als het ware vast. Eén van die plekken vinden we pal ten zuidwesten
van boerderij Veldzicht bij Colijnsplaat. Deze ligt in de Oud-NoordBevelandpolder, de eerste herdijkte polder van het middeleeuwse NoordBeveland, dat verdronk door twee desastreuze vloeden in 1530/32.

De Oosthouck op een kaart uit 1593.

-- 8 -In 1955 kwam hier al dik muurwerk bloot, maar ook ‘skeletgraven’, aardewerk én
minimaal 34 zilveren munten. In 2012/13 doken opnieuw tientallen munten op.
Het gaat op deze locatie om een zogenaamde schatvondst: in totaal 86 veelal
Bourgondische munten. Alle zilveren exemplaren dateerden uit 1475-1525, de
tijd van Karel de Stoute tot Karel V. Kort na 1525 is de schat begraven. Had dit te
maken met de rampzalige Sint-Felixvloed van 5 november 1530?
Een proefsleuvenonderzoek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland in 2013
bracht meer gegevens aan het licht. Behalve vondsten als aardewerk doken
sporen op van een flink gebouw uit dezelfde tijd als de schatvondst, maar ook
delen van een tien tot twaalf meter brede gracht. Dit moest wel een kasteelachtig
gebouw zijn geweest. Men wist dit nog in 1746, toen een kaart de veldnaam
‘Casteelje’ weergaf.
Welk kasteel kon het geweest zijn? De archeologen keken in hun rapport uit 2016
niet verder terug dan 1598. Een jaar nadien beeldden Kees Bos en Jan Willem
Bosch in hun Landschapsatlas van de Oosterschelde een kaart uit 1593 af. De
cartografen en gebroeders Simon en Cornelis Jansz kwamen in dat jaar het terrein
van de eerste Noord-Bevelandse herdijking in kaart brengen. Hun kaart toont een
verbluffend aantal behuizingen op het verdronken land, gebouwd op dijkresten,
stelbergjes (vluchtplaatsen voor herders en schapen) of andere hoogten.
De plek die overeenkomt met het onbekende kasteeltje heet op hun kaart ‘den
Oosthouck’. Waterstaatshistoricus Marinus Wilderom, zelf afkomstig uit
Wissenkerke, identificeerde in 1961 in het eerste deel van zijn beroemde reeks
Tussen afsluitdammen en deltadijken deze Oosthouck al met Veldzicht. Wie in
1525 de eigenaars en bewoners waren is onbekend gebleven. Uit hun schatvondst
en de sporen van het ‘Casteelje’ blijkt alleen hun welstand. En hun vergeefse
hoop om ooit weer terug te komen om hun muntschat op te graven.
Bron: https://www.ad.nl/zeeland/sporen-in-de-delta-de-schat-van-deoosthouck~a09c169c/

***************************************************
VEILING VAN ONZE ADVERTEERDER
Maandag 19 en dinsdag 20 april 2021 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

***************************************************
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Numismatische Kring Zeeland

Banckertstraat 14 | 4371 BR Koudekerke

