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1968 - 2021

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

WWW.DRUKKERIJVANKEULEN.NLTORENSTRAAT 38 
- SEROOSKERKE

Persoonlijke servic
e voor al uw 

druk-, print- en on
twerpwerk



530e BIJEENKOMST 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor onze ALGEMENE LEDENVERGADERING / 
RUILAVOND die gehouden wordt op dinsdag 09 februari 2021 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. 
 
 
We zijn helaas genoodzaakt om de 530e bijeenkomst in februari 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 09 maart 2021 -       Algemene ledenvergadering en 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. 
 
*************************************************** 

Afgelast - Afgelast  
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MEDEDELING BESTUUR 
 
 
Beste leden, 
 
Het nieuwe jaar is nu een maand oud en er is licht aan het einde van de tunnel. 
Het vaccineren is begonnen en binnenkort zullen we allemaal aan de beurt zijn 
geweest. Dit geldt zeker voor de oudere leden onder ons. 
 
Ik hoop dan ook dat wij in het eerste halfjaar nog kunnen besluiten om ons 
verenigingsjaar te starten met de verplichte algemene ledenvergadering en een 
onderlinge veiling. Ik hoop echter niet dat dit de laatste bijeenkomst zal zijn.  
 
Tot op heden zijn er nog geen kandidaten voor de functie van voorzitter en 
secretaris. Dit kan echt niet. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat een club met 
ruim 80 leden, en al 50 jaar bestaat, niet in staat is om twee bestuurders te 
leveren.  
 
 
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 vacatures. 
 
Zonder bestuur kunnen wij NIET voortbestaan en is ontbinding/opheffen de 
enige optie! Dat willen wij niet en ik hoop u ook niet. 
 
 
Raadpleeg voor de laatste ontwikkelingen de website van de NKZ. 
  
www.numismatischekringzeeland@zeelandnet.nl 
 
 
 
Namens het bestuur,  
 
Bert Gardien, voorzitter/secretaris.  
 
 
 
Op de volgende bladzijde is een artikel uit de statuten van onze verenging 
geplaatst met betrekking tot opheffing van de vereniging. 



   

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)



-- 3 -- 
Artikel uit de Statuten m.b.t. opheffing vereniging. 
------------------------ Ontbindingen vereffening ------------------------
----------  
Artikel 19. 1. Behoudens, het bepaalde in artikel 50 van Boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de verenging  
ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ver-  
gadering genomen met tenminste twee derden van het aan-  
tal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten-  
minste drie vierden van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is 
.----------------------------------------------------------------------------------
-----------  
  2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal  
ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot  
ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste  
acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te  
houden vergadering, met een meerderheid van twee derden  
van het aantal uitgebrachte stemmen.---------------------------------
-----------  
  3. Bij de oproeping tot de leden 1 en 2 van dit arti-  
kel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat  
ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te  
ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige verga-  
deringen moet ten minste veertien dagen bedragen.--------------
-----------  
  4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aan-  
zien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de  
vereffening door het bestuur.--------------------------------------------
------------  
  5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend  
voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige  
doeleinden als het meest met het doel ter vereniging 
overeenstemmen.-----------------------------------------------------------
------------------------------------  
  6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan  
voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig,  
is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van  
de statuten en de reglementen voor zover mogelijk van  
kracht. In stukken en aankondigingen die van de verenging 
uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de 
woorden “in liquidatie”.-----------------------------------------------------
------------------------------------------ 
*************************************************** 
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ZEEUWSE MUNTEN VANAF 1580 
 
Even als nu was ook de wereld zo rond 1580 een en al oorlog. En toch stonden 
we aan de vooravond van een van de meest succesvolle periode uit onze 
geschiedenis. De Gouden Eeuw. Een roemruchte periode uit onze geschiedenis. 
Een geschiedenis waar Zeeland een grote rol in heeft gespeeld. 
 
Laat ik een schets geven van de wereld van toen: om te beginnen zaten we 
midden in de tachtigjarige oorlog. Deze begon in 1568 en duurde tot 1648. Maar 
het wil niet zeggen dat wij niets konden doen. Het was bovenal een zeer 
gecompliceerde politieke situatie waar, net als nu, religie een grote rol in speelde.  
De strijd tegen het, als verstikkend ervaren katholicisme, was in volle gang en 
koste vele het leven. Ook bij ons was het niet anders. Een dieptepunt was de 
Beeldenstorm in 1566. Wij kenden toen de Noordelijke en de Zuidelijke 
Nederlanden. Waarbij de Reformatie in het Noorden meer wortel had geschoten 
dan in het Zuidelijke deel. Bovendien was Europa een lappendeken van 
zelfstandige gebieden met elk een eigen heerser. Zo ook in de Nederlanden. 
Een belangrijk keerpunt in de drang naar vrijheid was in 1579 uitroepen van de 
Unie van Utrecht. Het was een overeenkomst tussen een aantal Nederlandse 
gewesten om zich gezamenlijk in te zetten om de Spanjaarden het land uit te 
jagen. De oorspronkelijke gewesten die de overeenkomst ondertekenden waren 
Gelre en Zutphen, Holland, Zeeland, Utrecht en de Ommelanden. Later sloten 
ook Gent, Nijmegen, Arnhem, Friesland, Venlo, Amersfoort, Ieper, Antwerpen, 
Breda, Brugge en het Brugse Vrije, Lier en Drenthe zich aan. 
 
De Brabantse steden 's-Hertogenbosch en Leuven sloten zich niet aan bij de Unie 
van Utrecht, omdat ze in Spaanse handen waren. 's-Hertogenbosch had zich in 
eerste instantie bij beide unies aangesloten, maar door het Schermersoproer werd 
de stad alleen nog onderdeel van de Unie van Atrecht. 
 
Mede door de Unie van Utrecht begonnen de  Spanjaarden de grip te verliezen en 
gaf het de gewesten de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen. Een belangrijk 
onderdeel van de overeenkomst was Godsdienstvrijheid voor Holland en Zeeland. 
Maar het was aanvankelijk vooral een overeenkomst voor een gezamenlijk 
defensiebeleid, maar bepaald werd ook om voortaan een gezamenlijke 
muntpolitiek te voeren. 
 
Dit werd in praktijk gebracht door het oprichten van verschillende munthuizen. 
De munten van Zeeland werden tot 1580 geslagen in Dordrecht. Holland was dan 
ook zeer boos toen Zeeland besloot om zelf munten te gaan slaan. De eerste 



Munthandel Verschoor
Gespecialiseerd in de betere kwaliteiten van:

Historie- en Familiepenningen in zilver en goud
Provinciale- en Koninkrijksmunten

        1654. Vlissingen,  Scheepsmakersgilde                
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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 
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Loodjes 
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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
v
m
h

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



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
v
m
h

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



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! 



-- 5 -- 
muntmeester Bruynzeel werd verboden om als zodanig op te treden en werd zelfs 
gevangen gezet. Maar Zeeuwen zetten door en trokken en tijdelijke muntmeester 
aan uit Antwerpen. Later is Bruynzeel alsnog Muntmeester van Zeeland 
geworden. Het muntgebouw voor Zeeland stond in Middelburg en nog steeds kan 
met de toegangspoort zien. Achter de Koorkerk. 
 
In 1581 waren de Nederlanden de Spaanse koning meer dan zat en tekende zij het 
“Plakkaat van Verlatinghe” waarin de zij zich onafhankelijk verklaarde van de 
Spaanse Koning Filips II. Je kunt dit zien als een onafhankelijkheidsverklaring en 
was een belangrijke stap in de drang naar vrijheid. Maar de oorlog was daarmee 
niet over. 1581 wordt ook wel gezien als het begin van Nederland als land. 
 
Maar er waren nog meer ontwikkelingen. Rond 1500 begon de lente op 11 maart. 
Dat was een gevolg van het hanteren van de Juliaanse kalender. Het verschil 
tussen het Juliaanse kalenderjaar van 365¼ dagen en de tijd die de aarde nodig 
heeft voor een volledige omloop rond de zon (tropisch jaar) is ongeveer 11 
minuten. Dat lijkt weinig op een mensenleven, want dat komt op slechts 1 dag in 
de 128 jaar. Maar vijf eeuwen geleden bestond dat verschil al anderhalf 
millennium en was daarmee opgelopen tot ruim tien dagen. 
Dat had als gevolg dat de lente buiten in de natuur al anderhalve week bezig was, 
terwijl de mensen binnen op hun kalender nog naar de winter zaten te kijken. 
Men wilde dat de lente weer op 21 maart begon en niet op 11 maart. Daarom 
kwam Paus Gregorius XIII in 1582 met zijn Calendarium Gregorianum 
Perpetuum (Eeuwigdurende Gregoriaanse Kalender). Waarin hij schreef: 
‘bepalen en bevelen wij, dat van de maand oktober van het jaar 1582 de tien 
dagen worden geschrapt [tussen 4 en 15 oktober]’. 
De mensen moesten op 4 oktober gewoon gaan slapen, gevolgd door een nieuwe 
dag op 15 oktober. Het heeft echter vele jaren geduurd voordat deze kalender is 
ingevoerd. Als laatste ging in 1927 Turkije overstag. 
 
Een ander belangrijk besluit was het oprichten van de VOC in 1602 en na het 12-
jarig bestand met Spanje de WIC in 1621. De VOC is in ontstaan uit de vele 
compagnieën die elkaar voordien beconcurreerden. Na het samen gaan begon de 
echte welvaart. Een enorme zeer efficiënte VOC vloot storten zich op de handel 
met Azië en de WIC op de handel in suiker met Brazilië, goudhandel met Afrika 
en de slavenhandel.  Iedereen kon tussen 1602 en 1604 een aandeel kopen in de 
VOC. De inleg werd in een register geschreven en jaarlijks werd bezien of er 
dividend uitgekeerd kon worden. In het begin viel dit door de hoge aanloopkosten 
nogal tegen. Pas in 1610 werd het eerste dividend, grotendeels in natura, 
uitgekeerd. Foelie, peper, nootmuskaat e.d. Dit was echter niet de afspraak.  
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Het bestuur was in handen van de heren zeventien. Heren XVII.  
Tussen 1602 en 1795 zetten 4721 schepen van de VOC met aan boord 973.000 
Europeanen koers naar Azië. 3354 schepen keerden terug. (1367 niet) Op de 
uitreis, met gemiddeld 206 personen en op de thuisreis met gemiddeld 109 
personen. Belangrijkste oorzaak: overlijden. Maar ook bleven er opvarenden in 
de oost om zich te vestigen. Slechte omstandigheden aan boord, eten, drinken, 
hygiëne eisten hun tol. 
 
Voorafgaande aan de uitreis werd voor de voltallige bemanning de ‘Artikelbrief “ 
voorgelezen.  Hierin stonden de condities waaraan een ieder, van hoog tot laag, 
zich had te houden. Dit inclusief de straffen die men kon verwachten bij het 
overtreden van de regels. 
 
Ook was de WIC zeer actief in de Kaapvaart die Zeeland veel rijkdom heeft 
gebracht. Kapers mochten alleen schepen aanvallen van landen waarmee wij in 
oorlog waren. Daarvoor kregen zij middels een kapersbrief toestemming van de 
machthebbers. In deze kapersbrief stonden de voorwaarden waaronder zij 
mochten werken. 
De bekendste Kaapvaarder die wij kennen was Piet Hein die met zijn kaapvloot 
in 1628 dicht bij Cuba een Spaanse vloot veroverde die zilver en kostbaarheden 
vervoerde vanuit Mexico en Peru. Het onderscheppen van de Zilvervloot door 
Piet Hein was voor de Spanjaarden een grote slag en vooral financieel een 
gevoelige aderlating. 
  
Het staat vast dat Spanje in de financiële problemen kwam, zijn manschappen 
niet meer kon betalen, die begonnen te muiten, en zijn oorlogsvoering daardoor 
op een laag pitje moest zetten. Het heeft zeker de 80-jarige oorlog bekort. 
 
 
*************************************************** 
 
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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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.
   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
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PENNING: 1581: AFZWERING VAN FILIPS II 

 
Deze penning memoreert één van de belangrijkste momenten uit de Tachtigjarige 
Oorlog: de afzwering van de machtigste vorst van Europa. Niet alleen werd Filips 
als koning het deurgat gewezen, op deze munt wordt het uitgebeeld met een 
beeldtaal die tegelijkertijd ludiek is en verheven. De hond verwijst naar een 
spreekwoord, het braaksel onder zijn snuit en de dreigende man met de knots 
achter hem verbeeldt de Spaanse tirannie. Plastischer kan de afkeer van een vorst 
nauwelijks worden uitgedrukt. Op de rechterzijde staan dezelfde figuren, maar 
wordt door de tussenkomst van God de tiran met de knots in de borst getroffen 
door een pijl. Toch valt er nog wel iets meer over te zeggen. We komen er 
zometeen op terug. 
 
Voor Willem van Oranje en de opstandelingen vormden de jaren ’80 een duistere 
periode, en misschien wel de donkerste van de hele Tachtigjarige Oorlog. Die 
jaren zijn verbonden met de benoeming van een briljante generaal aan Spaanse 
zijde, Alexander Farnese, hertog van Parma, en diens onstuitbare opmars vanuit 
het zuiden in noordelijke richting. Aan het begin van die periode vond ook nog 
eens ‘het verraad van Rennenberg’ plaats: de stadhouder van Groningen en 
Friesland, de heer van Rennenberg, liep over naar de vijand waardoor de 
Spanjaarden een uitvalsbasis in het noorden kregen en de opstandelingen letterlijk 
in de tang zaten. In die benarde situatie zocht Oranje naar een bondgenoot, die 
sterk genoeg was om Filips te weerstaan en die Spanje zo vijandig gezind was dat 
op die bondgenoot kon worden vertrouwd. 
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Hij vond die bondgenoot in Frankrijk, in François Hercule van Valois, de broer 
van de Franse koning Hendrik III. Deze prins, de hertog van Anjou, was bereid 
om het hoogste gezag over de opstandige gewesten te aanvaarden in ruil voor 
militaire protectie. Anjou zou als vorst en bevelhebber naar de Lage Landen 
komen om zodoende de band tussen de opstandelingen en de Franse monarchie 
met zijn persoonlijke aanwezigheid te belichamen. Deze hele transactie van 
soevereiniteit in ruil voor militaire hulp werd bezegeld in september 1580 
bezegeld met het verdrag van Plessis-Lès-Tour. 
 
De opstandelingen hadden dus een nieuwe landheer aangenomen, de volgende 
stap was het afstoten van de oude landheer, Filips II. Dat gebeurde een jaar later 
met de publicatie van het Plakkaat van Verlatinghe. Hierin werd de troon van 
Filips ‘verlaten’ verklaard en het werd verboden nog langer diens naam en diens 
zegel te gebruiken. Het was in staatkundig opzicht een existentiële daad: men 
keerde zich van de landsheer af. Maar een onafhankelijkheidsverklaring was het 
niet, want een jaar eerder was immers een nieuwe soeverein aangenomen. Door 
het plakkaat van Verlatinghe, een onafhankelijkheidsverklaring te noemen, wordt 
ook de ernst van het moment miskend: Willem van Oranje had Frankrijk juist in 
de arm genomen omdat hij hoopte dat de afhankelijk van dat land de 
opstandelingen veiligheid tegen de hertog van Parma zou bieden. 
 
Het mooie van deze penning is dat die wars is van de wat holle 
onafhankelijkheidsretoriek. Het drukt uit hoe zestiende-eeuwers loyaliteit zagen 
en hoezeer loyaliteit jegens tirannen kan gaan tegenstaan. De trouw aan een vorst 
werd uitgesproken in een eed, plechtig met twee vingers opgestoken en onder 
toeziend oog van God in de hemel, volgens vastgestelde formuleringen. Het was 
een verbale daad, met de mond bewerkstelligd; de band tussen onderdaan en vorst 
bestond uit stemgeluid. De plens braaksel laat zien wat de opstandelingen met die 
eed deden, al wil de man met de knots dat de hond alles weer naar binnen werkt. 
‘Potius mori, quam ut canis ad vomitum 1581’: liever te sterven dan als een hond 
tot zijn braaksel te keren. Op de andere zijde van de munt komt God te hulp, 
verwijzend naar het verdrag met de hertog van Anjou: ‘perde qui contristant 
animam meam’ ofwel verdelg hen die mijn ziel bedrukken. Willem van Oranje 
had grote verwachtingen van Anjou, maar zou daarin bitter worden teleurgesteld. 
Anjour begreep weinig van de binnenlandse verhoudingen en Oranje had de 
tegenstand tegen de nieuwe soeverein onderschat. In 1583 keerde de Franse prins, 
nadat hij tevergeefs Antwerpen had proberen te veroveren (de ‘Franse furie’), 
ontgoocheld huiswaarts. In 1584 overleed hij. 
 
Bron: https://historiepenningen-17de-eeuw.nl/1581-afzwering-van-filips-ii/ 
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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

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

WWW.DRUKKERIJVANKEULEN.NLTORENSTRAAT 38 
- SEROOSKERKE
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Sinds 1968

Numismatische Kring
Zeeland

MUNTEN - NIEUWS

Gildepenning 1738
Schoenmakers Gilde

Vlissingen
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