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H. Gardien

536e BIJEENKOMST
Hierbij nodigen wij u uit voor onze LEZING en RUILAVOND die gehouden
wordt op dinsdag 12 oktober 2021 in HOF MONDRIAAN, Vrijlandstraat 28,
4337 EE Middelburg.
Om 19.45 uur zal Bert Gardien een lezing houden over:

KELTEN
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.
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.

***************************************************
VOLGENDE BIJEENKOMST
dinsdag 09 november 2021

-

Onderlinge muntenveiling

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

zaterdag 23 oktober en zondag 24 oktober
’S-HERTOGENBOSCH: “Brabanthallen”, Dieze 2, 5222 AK ’s-Hertogenbosch.
Najaarseditie Paper Money Fair 2021, internationale beurs voor papiergeld en
historische waardepapieren. Zaterdag van 9.00-18.30 uur, zondag van 10.0016.00 uur. Inlichtingen: Eijsermans Events, Jos F.M. Eijsermans, Postfach 1145,
D-47547 Bedburg-Hau, Duitsland. Tel. 0049-2821-71166-69, e-mail: Eijsermansevents@t-online.de

-- 2 -zondag 07 november
BERKEL-ENSCHOT: Hotel ‘De Druiventros’, Bosscheweg 11, intern. muntenen papiergeldbeurs Tilburg 9.00-15.00 uur. Inl. tel. 06-51800052, e-mail
muntenbeurs@gmail.com, website www.muntenbeurs-tilburg.nl

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

Voor de onderlinge veiling van dinsdag 09 november 2021 kan op de bijeenkomst
van dinsdag 12 oktober nog ingeleverd worden bij de veilingcommissie
(P. Elenbaas of M. Dubbeld). Bij het inleveren dient u het veilingformulier te
gebruiken. 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
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.
Uiterste datum van inlevering DINSDAG 12 OKTOBER!

***************************************************
BETALING CONTRIBUTIE VOOR 2021

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
12 oktober.

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

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

Beste leden,

-- 3 --

Afgelopen 14 september hebben wij gelukkig weer een ‘ouderwetse’ clubavond
in Hof Mondriaan mogen beleven. Doordat we weer fysiek bijeen konden komen,
heeft ook meteen onze Algemene Ledenvergadering van 2021 kunnen
plaatsvinden. Gelukkig heeft de vertrouwde Mondriaan-vrijwilliger Han voor de
koffie kunnen zorgen en hebben we weer een verloting onder leden
georganiseerd.
Bert Gardien had al aangegeven tijdens deze ALV graag het stokje over te geven.
Deze clubavond stond daarom ook uitgebreid stil bij zijn vertrek als voorzitter en
secretaris ad-interim. Namens alle leden spreek ik de waardering uit waarmee
Bert Gardien de afgelopen tijd onze vereniging is blijven inspireren. Als dank
kreeg Bert tijdens onze bijeenkomst uit handen van penningmeester Renate de
Rover een boekenbon en een lekkere Zeeuwse versnapering; Dank voor jouw
enorme bijdrage, Bert, en we hopen jou nog lang op onze clubavonden te mogen
verwelkomen!

Als erelid is de heer Tas benoemd. Al ruim een halve eeuw is de heer Tas
betrokken bij onze Kring en samen met zijn echtgenote een vaste waarde op onze
bijeenkomsten.

-- 4 -Ruim een halve eeuw bestaat ook onze Numismatische Kring al, en in zijn
nieuwe samenstelling wil het bestuur daar graag nòg een halve eeuw aan kunnen
toevoegen. Met veel genoegen hebben wij Dave Siebrecht verkozen tot onze
nieuwe secretaris, en samen met Renate de Rover (penningmeester) en Wilfred
Krijger (bestuurslid) zetten wij ons daarom in voor de voorzetting van onze
vereniging. Help ons daarbij zo veel u kunt: neem deel aan onze gezellige
ruilavonden, kom naar onze inspirerende lezingen, koop uw
verzamelbenodigdheden bij onze adverteerders, bied mee in onze onderlinge
veilingen, of kom bijpraten over onze prachtige en uiteenlopende
verzamelgebieden. Zo geven we samen onze Zeeuwse club energie voor de
kómende vijftig jaar!
William Meerman, voorzitter

***************************************************
WE BETALEN STEEDS MINDER CONTANT: HEEFT HET ZIJN
LANGSTE TIJD GEHAD?

Betalen doen we allemaal. Echt geld hoeft er steeds minder aan te pas te komen.
Terwijl pinnen en digitaal geld overboeken steeds makkelijker worden, willen
steeds meer banken het gebruik van contant geld ontmoedigen. Wat zijn hiervan
de gevolgen? In rap tempo verdwijnt contant geld uit de winkels. Was in 2010
nog 65 procent van alle betalingen contant, sinds 2018 betaalt de meerderheid
met de pin. In 2020 daalde het aantal contante betalingen met nog eens derde. En
op het hoogtepunt van de uitbraak van het coronavirus betaalde nog maar 15
procent met munt- of briefgeld.
Contactloos betalen rukt op
Volgens Wim Boonstra, adviseur bij de Rabobank en bijzonder hoogleraar
economische en monetaire politiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is die
ontwikkeling die laatste jaren in een stroomversnelling gekomen.
“Het is veel gemakkelijker geworden om een pinpas te gebruiken”, zegt Boonstra.
“Waar je vroeger vooral de grotere bedragen pinde, doe je dat nu net zo
makkelijk met de kleinere bedragen.” Volgens Boonstra heeft vooral de
introductie van contactloos betalen daaraan bijgedragen. “Dat heeft ervoor
gezorgd dat pinnen vele malen makkelijker en sneller is geworden. Mede door
corona is contactloos betalen nu met afstand meest gebruikte betaalmethode.”

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 -Waar pinnen een enorme vlucht neemt, staat de mogelijkheid om nog contant te
kunnen betalen onder druk, concludeert ook de Nederlandsche Bank (DNB) in
haar laatste jaarverslag. Die ontwikkeling is al een aantal jaren zichtbaar. In
februari 2019 was in Kassa te zien dat je op steeds meer plekken alleen nog met
je pinpas kunt betalen. Ondertussen doen banken hun best om het gebruik van
munt- en briefgeld te ontmoedigen. Zo gaat ABN AMRO de limiet voor geld
opnemen drastisch verlagen. Nu kun je nog 10.000 euro per dag opnemen. Vanaf
1 juli is die limiet 12.000 euro, maar dan per jaar. Kom je boven die limiet, dan
moet je betalen. Naast een percentage van het geld dat je wilt pinnen, kost dat 5
euro per opname.
Grip op geld
Julie-Marthe Lehmann, docent-onderzoeker aan de Haagse Hogeschool, noemt
dit geen goede ontwikkeling. "Juist de kwetsbare groepen kunnen hier de dupe
van worden”, waarschuwt zij. Als mede-initiatiefnemer van Cash2Grow, een
platform dat mensen via een spaarkring leert omgaan met geld, ziet Lehmann dat
contant geld nog altijd toegevoegde waarde heeft. "Veel mensen krijgen geen grip
op hun geld als ze het alleen op hun rekening kunnen zien. In onze spaarkringen
zien we dat mensen er beter mee omgaan wanneer ze het in handen hebben."
Contant geld is tastbaar. Ermee betalen is moeilijker dan pinnen, maar daardoor
ben je er wel bewuster mee bezig. Ook de Nederlandsche Bank ziet nog altijd een
belangrijke rol voor contant geld. Om de redenen die Lehmann noemt, maar ook
omdat het gewoon handig is om achter de hand te hebben. Bijvoorbeeld in het
geval van een pinstoring. “Door de toenemende digitalisering wordt de potentiële
impact van een cyberaanval immers steeds groter”, schrijft De Nederlandsche
Bank.
Betaalpijn
“Contant geld is tastbaar”, verklaarde consumentenpsycholoog Patrick Wessels in
de Kassa-reportage uit 2019. Volgens hem kan contant geld invloed hebben op
het uitgavenpatroon van consumenten: “Het is iets moeilijker dan pinnen, maar
daardoor ben je er wel bewuster mee bezig. Wanneer je een tientje contant
uitgeeft, verlies je het geld dat je in je handen hebt. Je brein wil het verlies graag
voorkomen. Je krijgt een soort ‘betaalpijn’ waardoor je geremd wordt in wat je
uitgeeft.” Bij afrekenen met je pinpas is dat veel minder het geval, aldus Wessels.
“Op het moment dat je wat pint, verlies je virtueel wel eigendom, maar dat voelt
niet zo. Je ziet geen geld van jou naar de verkoper gaan. Het is veel minder
tastbaar. Omdat je dat verlies minder voelt, wordt je gemakkelijker in je
uitgaven.”

-- 6 -230 euro per week
Het is volgens spaarkring-initiator Lehmann dé reden dat contant geld nog altijd
maatschappelijke waarde heeft. “Ik zeg absoluut niet dat digitaal geld geen
belangrijke functie heeft in deze maatschappij. Maar het blijft belangrijk dat mensen
die dat willen hun weekbudget contant kunnen blijven beheren.”
Ook de Consumentenbond vindt dat banken deze mensen niet uit het oog mag
verliezen. “Als je moeite hebt om met geld om te gaan, dan kan cash betalen echt een
uitkomst zijn”, zegt woordvoerder Gerard Spierenburg. “Door de limiet die ABN
AMRO wil instellen, kunnen deze mensen straks nog maar 230 euro per week
opnemen. Dat klinkt niet als weinig, maar heb je een gezin met twee kinderen, dan zit
je er met boodschappen zo aan. Dan heb je nog niet eens kleren gekocht of met je
auto kunnen tanken.” “Het is belachelijk dat banken extra geld gaan vragen aan
mensen die vaak pinnen”, vindt de Consumentenbond, die hierover in gesprek is met
ABN AMRO. “Waar we vooral bang voor zijn is dat ze de limieten in de toekomst
nog verder gaan verlagen. Tot nu toe hebben ze nog geen enkele garantie gegeven dat
dat niet het geval gaat zijn.”
Crimineel geld
De banken ontmoedigen het opnemen van contant geld naar eigen zeggen vooral om
witwaspraktijken tegen te gaan. “Cash wordt veel gebruikt in het criminele circuit.
Om geldstromen te kunnen blijven controleren, zien banken graag dat transacties
zoveel mogelijk giraal zijn”, zegt Rabobank-onderzoeker Boonstra. “En vergeet ook
de kosten niet, want terwijl we met zijn allen minder gebruik maken van contant geld,
blijven de lasten even hoog. Die geldautomaten moeten namelijk wel onderhouden en
beveiligd worden.” In de Tweede Kamer leidden de ABN AMRO-plannen tot
verontwaardiging. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vreest dat contant geld langzaam uit
de maatschappij verdwijnt. “Zou het niet aan consumenten en overheden moeten zijn
om te bepalen in welk tempo dit gebeurt? Aangezien de taak van een bank nou juist is
om goed op het geld van klanten te passen?", legde Nijboer voor aan minister
Hoekstra (Financiën). De minister zegt de zorgen voor een deel te delen. Hij wijst
daarbij op een lopend onderzoek van De Nederlandsche Bank, dat bekijkt wat de
gevolgen zijn van het dalende aantal contante betalingen. Hoekstra noemt het
teleurstellend dat ABN AMRO nu al kosten in rekening brengt voor mensen die veel
pinnen, omdat het DNB-onderzoek nog loopt. Als de resultaten van het onderzoek
bekend zijn, zal de minister bekijken of er eventuele maatregelen nodig zijn. Volgens
hoogleraar monetaire politiek Boonstra hoeven we niet te vrezen dat contant straks
geld helemaal verdwijnt. “Centrale Banken willen dat ook niet. Wat ze ook bedenken
om geld te digitaliseren, ze zeggen allemaal: dit is een aanvulling op het bestaande
chartale geld.”
Bron: DNB, ABN AMRO, Rabobank, ING, Nibud, Betaalvereniging Nederland

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

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
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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 -BURGEMEESTER ROB VAN DER ZWAAG NEEMT ZILVEREN
DUKAAT IN ONTVANGST
Burgemeester Rob van der Zwaag mocht donderdag 12 augustus het eerste
exemplaar van de nieuwste Zilveren Dukaat in ontvangst nemen. Op de Zilveren
Dukaat van de Koninklijke Nederlandse Munt staat Kasteel Westhove in
Oostkapelle afgebeeld. De munt werd daar ook onthuld.

Kasteel Westhove
Het middeleeuwse Kasteel Westhove is al voor 1300 gebouwd. Rond die tijd was
het kasteel onderdeel van de abdij in Middelburg. In 1559 werd Middelburg een
bisschopsstad en beschikte de bisschop over Westhove. Tijdens het Beleg van
Middelburg stak Groningse edelman Bartholt Entens van Mentheda het kasteel in
brand, waardoor veel van de originele structuur verloren ging. Hierna is het
kasteel in handen geweest van vele kasteelheren en -dames die ieder hun stempel
op het kasteel drukten. Er werden tuinen aangelegd en het kasteel werd uitgebreid
met vele bijgebouwen, waaronder een oranjerie. Vandaag de dag zit in het kasteel
en de bijbehorende koetshuizen een Stayokay-hostel.
Zilveren Dukaten
De Koninklijke Nederlandse Munt slaat jaarlijks Zilveren Dukaten in opdracht
van het ministerie van Financiën. De munten zijn geen wettig betaalmiddel
(meer), maar verzamelaarsitems van zeer hoge kwaliteit. Vorig jaar startte het
Nederlandse Muntenhuis de succesvolle verzamelaarsserie met de titel
‘Nederlandse kastelen’.

-- 8 -De serie brengt heden en verleden samen door een historische ridder af te beelden
voor een bestaand Nederlands kasteel. De historische veldmaarschalk Godard van
Reede (1644 – 1703) is in de hele serie te zien in het harnas van de ridder.

Eén kasteel per provincie
Uit iedere Nederlandse provincie wordt één kasteel vereeuwigd. Kasteel
Westhove vertegenwoordigt de provincie Zeeland. Van onder andere Slot
Loevestein (Gelderland), Kasteel de Haar (Utrecht) en het Muiderslot (NoordHolland) zijn al munten uitgegeven. De Zilveren Dukaat met Kasteel Westhove is
nu te koop via de website van Koninklijke Nederlandse Munt. De maximale
oplage is 2.000 stuks. De Zilveren Dukaat wordt geleverd inclusief Certificaat
van Echtheid in een luxe verpakking, geïnspireerd op het harnas van de ridder.
Bron: https://www.veere.nl/burgemeester-rob-van-der-zwaag-neemt-zilverendukaat-in-ontvangst

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

VEILING VAN ONZE ADVERTEERDER
Maandag 1, dinsdag 2 en woensdag 3 november 2021 houdt
MUNTENHANDEL KAREL DE GEUS zijn 52ste 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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