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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)
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Mevr. R.M. de Rover
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e-mail: r.m.derover@gmail.com
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W. Krijger, p/a Banckertstraat 14, 4371 BR Koudekerke,
tel. 06-12923745, e-mail: nkz@zeelandnet.nl

529e BIJEENKOMST
Hierbij nodigen wij u uit voor onze RUILAVOND die gehouden wordt op
dinsdag 12 januari 2021 in HOF MONDRIAAN, Vrijlandstraat 28,
4337 EE Middelburg.
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Toegankelijk voor rolstoelen.
Zaal open vanaf 18.30 uur.

-A
fge

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 529e bijeenkomst in januari 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 9 februari 2021

-

Algemene ledenvergadering en ruilavond

***************************************************
ADVERTENTIES VOOR 2021
De nieuwe advertenties staan in ons Munten Nieuws van februari 2021 en lopen
tot en met januari 2022.

-- 2 -HET BESTUUR WENST ALLE LEDEN
EN ADVERTEERDERS
EEN
GEZOND EN VOORSPOEDIG 2021

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

***************************************************
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
Beste leden,

Vol goede moed begonnen wij in 2020 aan een jaar dat in het begin geen enkele
reden gaf tot ongerustheid. Helaas kwam daarin, door een virus in een ver land,
snel verandering en na de bijeenkomst in maart was het afgelopen met onze
activiteiten. We werden niet meer toegelaten bij Hof Mondriaan en wij waren tot
onze spijt genoodzaakt om alle bijeenkomsten af te gelasten. Ook een poging om
voor nov. en dec. “Het Palet” te reserveren strandde op nieuwe uitbraken van het
virus.

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 -Op dit moment zitten we weer in een zware lockdown die rampzaling is voor de
economie en onze bewegingsvrijheid maar ondanks dat wel noodzakelijk is. We
moeten het virus een klap zien toe te brengen! Laten we hopen dat het lukt.
Maar we beginnen toch weer vol goede moed aan een nieuw jaar. Wij hopen van
harte dat het vaccin voor een omslag zal zorgen en dat wij in de loop van het jaar
onze activiteiten weer kunnen hervatten. Maar van enige zekerheid is helaas geen
sprake. Wij kunnen op dit moment geen activiteiten plannen. Het is te onzeker.
Wij vragen dan ook geduld van u en vragen u om uw club niet in de steek te laten
maar “gewoon” door te gaan met onze mooie hobby. Ikzelf heb daar al 50 jaar
veel plezier van en ben ook nu volop bezig om mij verder te verdiepen in de
verschillende muntperiodes. Het blijft boeiend.
Ik wil graag met mijn hobby bezig blijven maar niet meer als bestuurder. In
december ben ik nog even met mijn neus op de feiten gedrukt en mijn
sinterklaascadeau was een spoedopname in het ADRZ met binnen een twee dagen
een spoedoperatie. Ik ben nog steeds herstellende maar heb vertrouwen in het
verloop.
Maar onze club heeft moet wel een bestuur hebben en daar hebben wij u
voor nodig. Al geruime tijd proberen wij een vervanger voor mij, ik ben in
2021 aftredend en niet herkiesbaar, en Jan Nijsse te vinden. Tot op dit
moment is dat helaas niet gelukt. U moet zich wel realiseren dat het
voortbestaan van de NKZ op het spel staat als niemand zich beschikbaar wil
/ kan stellen voor een van de bovenstaande functies.
Zonder bestuur kunnen wij NIET voortbestaan en is opheffen de enige optie!
Dat willen wij niet en ik hoop u ook niet.
Wij wensen u al het beste toe voor 2021 en hopen u vaak te ontmoeten op onze
bijeenkomsten als die weer mogelijk zijn.
Raadpleeg voor de laatste ontwikkelingen de website van de NKZ.
www.numismatischekringzeeland@zeelandnet.nl
Namens het bestuur,
Bert Gardien, voorzitter/secretaris.

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

-- 4 -PENNING “HET TURFSCHIP VAN BREDA”

In 1590 breekt een nieuwe fase in de oorlog aan, de zwaarste tijden lijken voorbij.
Twee jaar eerder was de ‘Onoverwinnelijke Spaanse Armada’ al door Engelse en
Nederlandse schepen, en vooral dankzij de novemberstormen, tot wrakhout
gereduceerd. Ook had de hertog van Parma van zijn koning opdracht gekregen
zijn aandacht te verleggen van de Lage Landen naar Frankrijk, waar een
protestant de troon had bestegen en die volgens de katholieke Filips tegen elke
prijs moest worden verdreven. Hoopvolle ontwikkelingen voor de Opstand.
De nieuwe periode begon met een actie die gezien het resultaat – de verovering
van een sterke vestingstad – tot de goedkoopste van de hele oorlog kan worden
gerekend. Het idee om soldaten in een turfschip het citadel van Breda binnen te
smokkelen was afkomstig van Adriaan van den Berg, de schipper die de troepen

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 -in de winter geregeld van hun turf had. De winters in de zestiende eeuw waren
gemeen koud en turf was de voornaamste brandstof waarmee de soldaten zich
warm hielden. Het plan was dat de mannen, eenmaal binnen het kasteel, ’s nachts
de bezettingstroepen zouden overmeesteren en de poort zouden openen terwijl
Maurits zich in de buurt ophield en snel met zijn leger kon optrekken om de
burcht te overmeesteren.
Het schip werd eerst verbouwd. Timmerlui construeerden een zolder, waardoor
de ruim 70 man onder het turf konden zitten tewijl een onwetende buitenstaander
niet anders kon denken dan dat het hele ruim met turf was gevuld. Vanaf het
moment dat het turfschip vertrok, liep alles tegen. Tegenwind en vorst hielde de
schuit eerst een aantal dagen op. Daarna stootte het schip lek, waardoor het water
maakte en de mannen in het ruim doorweekt raakten. Ze moesten voortdurend de
handpomp bedienen om het schip drijvende te houden. Ondertussen raakte
iedereen verkild tot op het bot. Dagen verstreken. Het schip kwam op een
gegeven moment vlak tegen de buitenkant van het citadel te liggen, wachtend om
te worden toegelaten. De mannen moesten pompen en stilzijn. Sommigen werden
ziek en verkouden, maar een hoestbui of nies kon iedereen verraden. Eén van de
soldaten, een jongen van achttien, vocht tegen de kriebelhoest en zou hebben
aangedrongen hem de keel door te snijden om te voorkomen dat hij iedereen zou
verraden.
Voordat het lossen van de turf kon beginnen werd het schip gecontroleerd. Maar
de soldaten in de vesting hadden het ook koud en verwachtten niet een
Nederlandse versie van het Trojaanse paard binnen te halen. Die nacht zwermden
de mannen met hun verstijfde ledematen uit over de binnenplaats van het kasteel
en schakelden de wacht uit. Na een kort en hevig gevecht kon de poort worden
geopend en kwamen de troepen van Maurits binnen volgens plan. Kort nadat het
kasteel zich had overgegeven volgde de capitulatie van de stad zelf. Het had het
Nederlandse leger een paar man gekost en een turfschuit – een geringe prijs voor
een zo strategische stad als Breda.
‘Het turschip van Breda’ werd bezongen in liedjes en verzen, het schip zelf is nog
lang tentoongesteld in Breda. Belangrijker voor de oorlog was dat met deze actie
de opkomst van Maurits van Oranje als veldheer begon, steunend op de
samenwerking met de Landsadvocaat van Holland, Johan van Oldenbarnevelt.
Zo’n tien jaar lang zou het leger van de opstandelingen vrijwel ongeslagen
blijven.In het bestek van die periode werden de Spanjaarden uit Groningen
verdreven, werden ze uit Overijssel geduwd en weggejaagd uit Gelderland en
Brabant.

-- 6 --

Op deze penning wordt de moed onderstreept die nodig was om zolang zo
weerloos in de buik van een lekke schuit te zitten: ‘Parati vincere aut mori 4
nonarum martii’: Bereid om te winnen of te sterven. De 4e van de lentemaand.
Op de andere kant: ‘Breda servitute hispana vindicata, ductu principis Mauritii a
Nassau anno С1Э 1Э XC’: Breda van de Spaanse slavernij verlost door het beleid
van prins Maurits van Nassau.
Bron: https://historiepenningen-17de-eeuw.nl/1590-het-turfschip-van-breda/

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

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
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ONZE KRING HEEFT VOOR U TE LEEN:
-

DE BEELDENAAR, jaargang 1981 (4 nrs), 1982 (5 nrs), 1983 t/m heden
CATALOGUS VAN NEDERLANDSE BETAAL- EN RECLAMEPENNINGEN,
door A. Kooij (296 blz.)
CATALOGUE OF SCANDINAVIAN COINS 1970, Burton Hobson (134 blz.)
DE DRIESTEDEN MUNTSLAG (Deventer, Kampen, Zwolle), door J. Fortuin
Drooglever (36 blz.)
EIGHT REALES AND PESOS OF THE WORLD, C.A. Elizondo Jr (240 blz.)
GELD VAN HET KONINKRIJK door Hans Jacobi en Bert van Beek (160 blz.)
KOPEREN MUNTEN (officiële catalogus) geslagen door de Zeven Provinciën der
Verenigde Nederlanden van 1546-1795 (72 blz.)
JAARVERSLAG ’s RIJKS MUNT, 1990 (32 blz.)
HET NEDERLANDSE BANKBILJET EN ZIJN VORMGEVING, door dr J. Bolten
(327 blz.)
MUNTVONDSTEN IN NEDERLAND door H.W. Jacobi en P.A. v.d. Vin (16 blz.)
DE NEDERLANDSE BANKBILJETTEN VAN 1814-1981, door J. Mevius en F.G.
Lelivelt (194 blz.)
DE NEDERLANDSE DUKAAT 1586-1986, door Albert A.J. Schaffers (45 blz.)
PAPIERGELD, door A.A. de Boer (115 blz.)
STANDARD CATALOG OF WORLD MONEY, door A. Pick, deel 2. 7e editie 1994.
1140 blz. met prijzen
DE ROMEINSE KEIZERS EN HUN MUNTEN, door E. Schutijser (335 blz., 415
afbeeldingen)
DE STANDARD CATALOG OF WORLD COINS , 4-delen, 1601-1700, 1701-1800,
1801-1900 en 1900 tot heden
Deze wereldcatalogi met prijzen liggen op de bijeenkomsten op de bestuurstafel.
TOT GERIEF VAN INDIA, geldexport door de V.O.C. en de MUNTPRODUCTIE IN
NEDERLAND 1720-1740, door drs Arent Pol (195 blz.)
WAAR EN WAAROM WERDEN HOLLANDSE DUKATEN GESLAGEN IN
ST.PETERSBURG?, door François van Hoof.
ZILVEREN MUNTEN deel I en II (officiële catalogus), geslagen door de Zeven
Verenigde Provinciën van 1576-1795.
DE NEDERLANDSCHE MEDAILLE der 17e eeuw door A.O. v. Löhr, 10 platen
KONINKLIJKE BEZOEKEN AAN UTRECHT EN DE MUNT in de 19e eeuw
door Albert A.J. Scheffers, 74 blz.
VAN AUREUS TOT EURO, 200 jaar geld in Limburg, 63 blz.
TWINTIG EEUWEN BELGISCHE MUNT, 28 blz.
ERASMUS OP DE PENNING, door Lucy L.E. Schlüter, 44 blz.
PAPIER OM TE ROULLEREN VOOR EN IN STEDE VAN CONTANT GELD,
door E.D. van Gelder, 46 blz.
GELD EN PENNING BEKIJK ’T MAAR, Num.Kring Limburg, 30 blz.
REPERTOIRE DES MONNAIES NAPOLEONIDES, door de Mey en Poindessault
DE ZILVEREN BENELUX, door A. Delmonte
CATALOGUS tentoongestelde munten van MUSEUM HET VALKHOF, t.g.v. de
najaarsbijeenkomst 2002 van het Kon. Gen. van Munt- en Penningkunde

-- 8 --

-

DE MUNTSLAG VAN DE RIJKSABDIJ THORN, door Tom Passon
OLYMPIA WELTMÜNZKATALOG, door Gerhard Schön
DE MUNTSLAG VAN DE GRAVEN VAN HOLLAND TOT 1434 (3 delen) door J.J.
Grolle
HISTORIC GOLD COINS of the WORLD, door Burton Hobson
HANDBOEK van het NED. KOPERGELD 1523- 1797, door D. Purmer en H.J. van der
Wiel
NEDERLANDSE MUNTEN van 1795-1975, Suriname, Curaçao en Ned. Antillen van
1941-1975, door Jacques Schulman
DE MUNTSLAG TEN TIJDE VAN KONING WILLEM II 1839-1849
CATALOGUS VAN HET NEDERLANDSE PAPIERGELD 1814-2002, door C.
Akkermans en P. Vercoulen
DE NEDERLANDSE MUNTEN, door Dr H. Enno van Gelder
KATALOGUS DER BELGISCHE MUNTEN 1740-1831, door P. Martens
CATLOGUE OF PAPER MONEY of the V.O.C., NETHERLANDS EAST INDIES and
INDONESIA from 1782-1981, door Johan Mevius
DEN SPIEGEL, Ver. Vrienden van het muZEEum en het Gem.archief Vlissingen
MUNTVONDSTEN uit 19 eeuwen, door A. Pol, Kon. Penningkabinet
SCHATTEN IN DE BODEM!, Zeeuwse muntvondsten, door I Toussaint en E. van Ginkel
Belgische MEDAILLES 1990, provinciaal munt- en penningkabinet
50 ROMEINSE KEIZERS/MUNTEN, door B. Jansen
CATALOGUS van de Munten van de Verenigde Oostindische Compagnie en van
Nederlands Indië, Uitgeverij Zonnebloem
MUNTVERZAMELEN EEN BOEIENDE HOBBY, door Wil de Kreuk
BYZANTINE COINS AND THEIR VALUES, David R. Sear (526 pagina’s)
CAST CHINESE COINS, David Hartill (450 pagina’s)
DIE MÜNZPRÄGUNG DER OSTKELTEN UND IHRER NACHBARN, Karl Pink
DIE MEISSNISCH-SÄCHSISCHEN GROSCHEN 1338-1500, Gerhard Koug
SERVIEN MEDIEVAL COINS, MIROSLAV JOVANOVIC, Belgrado 2002
DIE SAURMASCHE MÜNZSAMMLUNG, DEUTSCHER, SCHWEIZERISCHER
UND POLNISCHER
GEPRÄGE VON ETWA DEM BEGINN DER GROSCHENZEIT BIS ZUR
KIPPERPERIODE, 1892
STANDARD CATALOG OF GERMAN COINS, 1601 TO PRESENT INCLUDING
COLONIAL ISSUES

Het uitlenen wordt verzorgd door Renate de Rover. U kunt contact opnemen
via e-mail: jderover@online.nl
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