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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)

Voorzitter

Secretaris:

BESTUUR
W. Meerman
Tel. 06-30329023,
e-mail: numismatiekzeeland@gmail.com
D.W. Siebrecht
Tel. 06-27185172, e-mail: dwsiebrecht@icloud.com
(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, Middelburgsestraat 120A, 4371 RR Koudekerke,
tel. 06-12923745, e-mail: nkz@zeelandnet.nl

Webmaster:

H. Gardien

542e BIJEENKOMST
Hierbij nodigen wij u uit voor onze ALGEMENE LEDENVERGADERING /
RUILAVOND die gehouden wordt op dinsdag 12 april 2022 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.
11.

Opening door de voorzitter William Meerman
Invullen presentielijst door de aanwezige leden
Vaststellen agenda
Kort verslag over 2021 door de secretaris Dave Siebrecht.
Financieel overzicht over 2021 en begroting over 2022 door
penningmeester Renate de Rover.
Verslag kascommissie
Verzoek aan leden om decharge te verlenen aan het bestuur inzake de
jaarrekening van 2021.
Benoeming kascommissie voor boekjaar 2022
Bestuursverkiezing
Verkiezing bestuurslid. Aftredend Wilfred Krijger. Hij stelt zich
herkiesbaar. Nieuwe kandidaten voor deze functie kunnen zich
opgeven tot en met maandag 11 april 2022 bij de secretaris.
Rondvraag
Er kunnen tot 11 april schriftelijke vragen worden ingediend bij de
secretaris Dave Siebrecht.
Sluiting

Wij rekenen op uw komst.
Na de agendapunten is er, zoals ieder jaar, onze VERLOTING.

-- 2 -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 mei 2022

-

Veiling / Ruilavond

***************************************************
BETALING CONTRIBUTIE VOOR 2022
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 april.

***************************************************
VEILING VAN ONZE ADVERTEERDER
Maandag 25 en dinsdag 26 april 2022 houdt MUNTENHANDEL KAREL DE
GEUS zijn 53ste 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

Donderdag 14 en vrijdag 15 april
VALKENBURG A/D GEUL: “De Polfermolen”, Plenkertstraat 50, Spring
edition Paper Money Fair 2022. Internationale beurs voor papiergeld en
historische waardepapieren. Donderdag van 9.00-18.30 uur, vrijdag 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

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

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 -ONDERLINGE MUNTENVEILING
Voor de onderlinge veiling van dinsdag 10 mei 2022 kan op de bijeenkomsten
van dinsdag 12 april 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. Vervalsingen worden niet opgenomen.

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

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 14-09-2021
Aanwezige leden : 19 ( zie referentielijst)
1.

Opening door de voorzitter Bert Gardien om 20.00 uur. De voorzitter heet
iedereen hartelijk welkom en zegt blij te zijn dat wij weer fysiek samen
kunnen komen en onze uitgestelde ALV eindelijk kunnen houden.

2.

Door een lid wordt het overlijden van Dhr. Kamp gemeld, maar of deze
nog actief lid was of reeds afgemeld was nu niet bekend, en zou
uitgezocht worden door Renate onze penningmeester.

3.

Toelichting van de penningmeester over de jaarrekening 2020. De leden
hebben geen aan- of opmerkingen inzake.

4.

-- 4 -De huidige kascommissie heeft na grondige kascontrole geen
onregelmatigheden gevonden en stelt voor het bestuur decharge te
verlenen over het boekjaar 2020.

5.

De leden wordt verzocht decharge te verlenen aan het bestuur inzake de
jaarrekening van 2020, deze wordt eensgezind aangenomen, geen
stemmen tegen.

6.

De verkiezing kascommissie 2021. Jan Jobse en Bert Gardien stellen zich
beschikbaar voor het boekjaar 2021. Zij worden unaniem gekozen.

7.

Na het overlijden van Jan Nijsse heeft Bert Gardien tijdelijk de taak van
secretaris waargenomen. Gelukkig is er nu een kandidaat. Aan de leden
wordt Dave Willem Siebrecht als nieuwe secretaris voorgedragen. Hij
wordt unaniem gekozen.

8.

Bert Gardien is 10 jaar voorzitter geweest en hij vind het nu tijd om de
voorzittershamer over te dragen. Hij verzoekt de leden te stemmen over
de voorgestelde nieuwe voorzitter William Meerman. Dit voorstel wordt
unaniem aangenomen. De voorzitter Bert Gardien draagt de
voorzitterschap over aan William Meerman, wenst hem veel succes en
neemt plaats in de zaal.
De nieuwe voorzitter bedankt Bert voor al zijn inspanningen en door
Renate wordt Bert een boekenbon en een lekkernij overhandigt als dank
voor zijn lange bestuursperiode.

9.

Door penningmeester Renate wordt verzocht aan leden welke nog contant
hun contributie willen betalen dit nu te doen.

10.

Op initiatief van onze penningmeester Renate de Rover wordt
voorgesteld Theo Tas te benoemen tot erelid. Dit voor zijn lange en
actieve inzet voor de NKZ. De vergadering gaat unaniem akkoord. Vanaf
heden is hij vrijgesteld van contributie en ook hij ontvangt een
erkentelijkheid van Renate.

11.

De rondvraag:
- Wilfred stelt voor dat wij meer promotie maken voor de NKZ en meer
aan ledenwerving te doen. Het huidige bestuur gaat zich hierover buigen.

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 --Door Bert en William wordt gevraagd aan de leden om regelmatig te
komen en ook hun ruilmateriaal mee te nemen teneinde weer enige
beweging en handel te bewerkstelligen.
12.

De vergadering eindigt om 20.30 uur en de verloting gaat beginnen.

Samenstelling Bestuur NKZ per 14 september 2021

Rooster van aftreden

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Aftredend 2025
Aftredend 2024
Aftredend 2023
Aftredend 2022

William Meerman
Dave Siebrecht
Renate de Rover
Wilfred Krijger

Veilingcommissie:
•
Pieter Elenbaas
•
Machiel Dubbeld
•
Jos Kraker

***************************************************
BOUWVAKKER VINDT VOOR DUIZENDEN EURO'S AAN OUDE
MUNTEN

BRONKHORST - Bij de verbouwing van een monumentaal huis aan de
Bovenstraat in stadje Bronkhorst is een unieke archeologische vondst gedaan. Het
gaat om een historische muntschat: veertien gouden en achttien zilveren munten,
die kort na 1620 onder de vloer zijn verstopt. De schat wordt tentoongesteld in het
Stedelijk Museum in Zutphen. Maar voordat het in Zutphen te zien is mogen
inwoners van het stadje Bronkhorst maandagavond de schat al bewonderen in de
kapel. Archeoloog Michel Groothedde komt met een schoenendoos aanlopen. "Ja,
je zou het niet verwachten", zegt hij terwijl hij wat papieren doekjes uit de doos
weghaalt, "Maar dit is de schat." Als de doekjes weg zijn komen er tal van zakjes
te voorschijn. In ieder zakje zit een munt. "Voor mij was dat echt wel even
wauw", begint hij te vertellen. "Ik werk al dertig jaar als archeoloog bij de
gemeente Zutphen en ik heb dit nog nooit meegemaakt." Samen met de
wethouder van de gemeente Bronckhorst, die de schat heeft gekocht, begint hij
met het inrichten van de vitrine. Munt voor munt verschijnt. De een nog ouder
dan de andere. "De oudste munt dateert uit 1486-1495 en is een goudgulden.
"Maar belangrijker voor archeologen is te weten wat de jongste munt is", zegt
Groothedde. "Dan weet je namelijk wanneer de munten voor het laatst verborgen
zijn." De jongste munt dateert uit 1620. Straks vertelt Groothedde wat dat zegt.

-- 6 --

Eeuwenoude muntschat gevonden in Bronkhorst. Omroep Gelderland
Tijdens verbouwing gevonden
Eerst lopen we een paar huizen verder. Aan de Bovenstraat woont Joop
Holthausen. In zijn huis zijn de munten begonnen. "Het ziet er nu allemaal spik en
span uit, maar eind oktober waren bouwvakkers hier volop bezig", zo vertelt hij.
"Een bouwvakker zag een loszittende steen en duwde daar een paar keer
tegenaan", zo legt Holthausen uit.
"De steen valt eruit en tegelijkertijd rollen twee stapeltjes munten op de grond.
Een stapeltje gouden en een stapeltje zilveren munten". Het is voor Holthausen
een bijzondere vondst. Hij besluit direct om archeoloog Michel Groothedde in te
schakelen. "Ja want het is mooi om dit te hebben, maar wat is het verhaal
erachter?" Daarvoor gaan we terug naar de archeoloog. "Doordat we weten dat de
vroegste munten uit 1620 komen, weten we ook dat de munten verstopt zijn
gedurende de 80-jarige oorlog. De oorlog die zoveel dood en verderf zaaide in de
Achterhoek. De mensen die ooit in het huis gewoond hebben, zijn blijkbaar op de
vlucht geslagen en hebben niet de kans gekregen om de munten op te halen."
Waarde schat
Als je kijkt naar de waarde van de schat, is hij in onze tijd ongeveer 15.000 euro
waard. Maar vier eeuwen geleden had de schat een andere waarde, vertelt
Groothedde: "De koopkracht in die tijd zal ongeveer gelegen hebben tussen de
2000 en 4000 euro. Dus als je het omrekent naar huidige maatstaven heb je het
over een dubbel maandsalaris." Daar komt dan nog bij dat je in die tijd in OostNederland meer met dat geld kon doen dan in het westen van het land: "De

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 -Gouden Eeuw was in West-Nederland in volle gang, in de Achterhoek was dat
niet zo. Dus voor die tijd was dit echt een vermogen." Waarom de eigenaar van
het huis destijds zoveel geld in huis had blijft de vraag. "Toch moet je je indenken
dat er in die tijd heel veel werd gespaard voor bijvoorbeeld de bruidsschat of voor
het verbouwen van je huis."
Tentoongesteld
De munten zijn na de vondst onderzocht en schoongemaakt. Ook de gemeente
Bronckhorst werd ingeschakeld. Die besluit de schat te kopen van de vinder.
Wethouder Buunk: “Wat een fantastische historische vondst! 400 jaar lang
hebben die munten in het huis verborgen gelegen en nu zijn ze gevonden", vertelt
hij enthousiast.

Een munt met daarop de afbeelding van Filips II. Omroep Gelderland
"Een unieke schat die de geschiedenis van onze gemeente en het stadje
Bronkhorst prachtig symboliseert. Dat verhaal moet natuurlijk verteld worden.
Daarom hebben we besloten de muntschat over te nemen van de eigenaar en
vinder, om deze toegankelijk te maken voor publiek." De muntschat is te bekijken
in het Stedelijk Museum in Zutphen. Naast de tentoonstelling in het museum is
ook een boekje De Bronkhorster Muntschat gemaakt dat in het museum en in de
boekhandel te koop is. In het boekje staat informatie over schat in relatie tot het
stadje Bronkhorst.
Bron: https://www.gld.nl/nieuws/7592567/bouwvakker-vindt-voor-duizendeneuros-aan-oude-munten

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

-- 8 --

Numismatica Herentals EGMP

17e COIN EVENT
INTERNATIONALE MUNTENBEURS

zondag 1 mei 2022

8.30-15u

NIEUWE LOCATIE

Campus kOsh

Collegestraat 46

2200 Herentals

260 m tafelruimte
voor numismatiek en kleine archeologie
80 internationale standhouders
BE-NL-D-FR-UK-PL-DK-GR
tafelreservatie 10 € / m
Numismatica
BE43 0014 2061 3601
GEBABEBB
contact
0471 329 179
rudy.dillen@telenet.be
www.numismatica-herentals.be

11u lezing in apart lokaal
standhouders
opbouwen vanaf 7 u
ontbijt mogelijk
catering aan de tafels

bewakingcamera's

inkom bezoekers
jeugd -18 jaar
gratis
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Numismatische Kring Zeeland

Middelburgsestraat 120A | 4371 RR Koudekerke

