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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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Hierbij nodigen wij u uit voor onze RUILAVOND die gehouden wordt op
dinsdag 12 mei 2020 in HOF MONDRIAAN, Vrijlandstraat 28,
4337 EE Middelburg.
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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.
Er kan deze avond geruild, verkocht en gekocht worden en munten in de catalogi
opgezocht 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
Beatrix-munten zijn 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 523e bijeenkomst in mei af te lasten in verband
met het Corona virus. Voorlopig plannen we de volgende bijeenkomst (ruilavond)
in juni.
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
dinsdag 9 juni 2020

-

Ruilavond (onder voorbehoud)

***************************************************
AGENDA VERZAMEL EN RUILBEURZEN

In verband met het Corona virus is er een verbod op evenementen tot 1 juni 2020.

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

ROZENKRUISERS OP THOLEN?

-- 2 --

door Jan J.B. Kuipers
Verhaal Redactie Zeeuwse Ankers
Amateurarcheoloog Piet Jasperse uit Sint-Maartensdijk kreeg in 1961 een
bijzondere penning in handen. Deze was gevonden aan de voet van de vliedberg
van Westkerke op Tholen. De penning dateert uit ongeveer 1625-1650. De
voorzijde is versierd met een octagram (achthoek) en de namen en astrologische
symbolen van de ‘zeven planeten’, waartoe ook de maan behoorde. Op de
keerzijde is de scène van Christus en de Samaritaanse vrouw afgebeeld (Johannes
4 : 1-39).
De connectie tussen beide zijden is vermoedelijk dat Christus naar aanleiding van
dit bijbelverhaal ook Waterman werd genoemd: één van de tekens van de
Dierenriem. De Westkerkse penning heeft een doorsnede van 5,9 centimeter.
Helaas is zij ietwat beschadigd, vermoedelijk door ploegsporen. Gelukkig zijn
van elders ook enkele identieke penningen bekend, zodat het
‘decoratieprogramma’ van het Thoolse exemplaar ook kon worden aangevuld.

Voorzijde van de penning uit Westkerke. (Beeldbank Erfgoed Zeeland)

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 -Bron van eeuwig leven
In het centrum van de achthoek is een roosachtig motief te herkennen. Dit duidt
mogelijk op de grotendeels fictieve, occulte beweging van de Rozenkruisers,
waarover de eerste (Duitse) pamfletten verschenen in 1614 en 1615. De roos staat
in deze traditie voor Christus. De penning zou dus aan twee zijden hetzelfde
verhaal vertellen van Christus en het door hem geschonken water als bron van
eeuwig leven: aan de keerzijde in bijbelse taal, aan de voorzijde in esoterischastrologische symboliek. Want in de oud-christelijke symboliek staat de achthoek
eveneens voor het eeuwige leven.
De astrologie verloor in de zeventiende eeuw haar wetenschappelijke geldigheid
door de opkomst van de moderne astronomie. Tegelijk begon deze oude
‘koningin der wetenschappen’ aan een nieuwe loopbaan in de hermetische en
occulte disciplines. Het motief van Jezus en de Samaritaanse vrouw, afgebeeld op
de andere kant, is al vanaf de late middeleeuwen een geliefd onderwerp in de
beeldende kunst.

Gaaf exemplaar van hetzelfde type (Den Haag)

-- 4 -Geheimzinnig
Hoe kwam deze intrigerende penning aan de voet van de berg van Westkerke
terecht? Misschien woonde in het Hooge Huys in de directe nabijheid iemand met
belangstelling voor de tijdens de renaissance zo geliefde mystieke symboliek van
de astrologie. De penning kan ook verloren zijn door een bezoeker van elders met
dezelfde voorliefde. Want deze belangstellingssfeer sloot in de zeventiende eeuw
goed aan bij interesse voor de Zeeuwse vliedbergen, waaromheen een
geheimzinnig waas hing. De oorsprong en functie van deze middeleeuwse mottes
of kasteelbergjes was toen al niet meer bekend.
Literatuur
Jan Kuipers, ‘Een astrologische penning uit Westkerke’, in: Zeeuws Erfgoed 13
(2014) 02, 8-9.
Bron: https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/rozenkruisers-op-tholen

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

HOE EEN OUDE PENNY VAN BELANG KAN ZIJN VOOR DE BIG BEN
IN LONDEN
Iedereen kent ongetwijfeld de Big Ben in Londen. Deze klok in de Elizabeth
Tower, zo noemt het gebouw waar de klok hangt, maakt deel uit van Palace of
Westminster. De klok met zijn kenmerkend belgeluid geeft de meest accurate
tijdsweergave en is afgesteld op de Greenwich Mean Time. De huidige Big Ben
dateert van de 19e eeuw, maar de allereerste klokkentoren werd in 1289
opgetrokken. In vergelijking met het huidige gebouw en toren, stelde deze
eigenlijk niet veel voor. Deze klokkentoren werd toen in de New Palace Yard
opgericht en had maar 1 klok met 1 beltoon.

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 -GMT of Greenwich Mean Time is de tijdzone waarin o.m. het Verenigd
Koninkrijk valt. De meridiaan van Greenwich, een belangrijke nulmeridiaan,
loopt door Greenwich, een stadsdeel van Londen. Het is de lijn waar de
lengtegraad gelijk is aan 0. Het moment dat in Greenwich de zon op zijn hoogste
punt aan de hemel staat (in het zuiden), is het in deze tijdzone precies 12 uur 's
middags. De aanduiding hiervoor is 12.00 GMT.
Big Ben is de bijnaam van de grote klok die in de klokkentoren van het Palace of
Westminster hangt en is zowel luidklok als slagklok. De klok van 13 ton is één
van de zwaarste klokken ter wereld. De minutenwijzer is 4 meter lang en heeft de
lengte van een dubbeldekker bus. Big Ben is genoemd naar de politicus Benjamin
Hall (1802-1867) die aanzet gaf tot de bouw van de toren. De grote klok werd
geïnstalleerd in 1858. Op 31 mei 1859 begon het uurwerk te tikken en de
slagklokken klonken voor het eerst op 11 juli 1859.

Gravure van de 'Big Ben' uit The Illustrated News of the World (4 December
1858)
Rondom de klok staat het opschrift 'This bell was cast by George Mears of
Whitechapel for the clock of the Houses of Parliament under the direction of
Edmund Becket Denison QC in the 21st year of the reign of Queen Victoria in the
year of our Lord MDCCCLVIII'.

-- 6 -De Big Ben zelf slaat alleen de volle uren. De kwartieren worden aangegeven
door een voorslag van vier kleinere klokken die eromheen hangen. Zowel de
toren als de melodie van de klokken (Westminsterslag) zijn wereldwijd gekend.
De Westminsterslag is de beroemde viertonige melodie die als wekkering klinkt
uit de klokkentoren van het parlementsgebouw in Londen. Na de wekkering op
het hele uur wordt op de klok Big Ben het aantal uren geslagen.
De huidige meester klokkenmaker die instaat voor de Big Ben is Ian Westworth.
Dagelijks beklimt hij de toren van 334 treden, want een lift is niet aanwezig. Het
is zijn taak om de klok op te winden wat telkens 1 ½ uur (!) in beslag neemt, en
bij te stellen bij de minste afwijking. Dit is een heel moeilijke taak aangezien de
klok constant wordt blootgesteld aan verschillende factoren die allemaal
meespelen in de afwijkingen, o.a. de wind die ‘tegen duwt’ en wijzigingen in de
atmosfeer.
Om de tijd accuraat te houden op GMT, wordt de klok dagelijks aan een inspectie
onderworpen. Tegenwoordig wordt dit minutieus opgevolgd via een digitaal
programma, wat in schril contrast staat t.o.v. vroeger.
De minste afwijking wordt via een sensor geregistreerd en indien nodig
bijgesteld. Van zodra de klok 2 seconden trager loopt, wordt er ingegrepen. De
afwijking wordt gecorrigeerd door op de pendule een oude penny te plaatsen.
Blijkbaar is dit een geheim trucje onder de klokkenmakers dat generatielang
wordt doorgegeven.

In dit geval wordt er een gebruikt van George V om de pendule bij te stellen.
Met dank aan: Linda Everaert, Numismatica Herentals
Referenties: Blowing up History, Jaargang 1, nr 4 en https://www.parliament.uk/

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

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

GEHOUDEN LEZINGEN NKZ

-- 7 --

In de loop van de jaren zijn er voor de leden van de NKZ vele lezingen gehouden.
Het streven was twee per jaar. Vrijwel alle lezingen kwamen tot stand in
samenwerking met onze helaas overleden secretaris Jan Nijsse die kon
beschikken over, niet alleen kennis, maar ook een enorme hoeveelheid munten
van alle denkbare perioden. Het was voor mij een feest om de achtergronden uit
te zoeken, alles te kunnen fotograferen en te verwerken in een PowerPoint
presentie. Ik kijk met veel plezier terug op deze periode. Ik mis de inbreng van
Jan Nijsse maar zit niet bij de pakken neer en ben alweer druk bezig om een
interessante lezing over de Kelten en hun munten samen te stellen. Het is de
bedoeling om deze lezing, zo mogelijk, in oktober voor u te houden. Om u er nog
even aan te herinneren ziet u hieronder een overzicht van de gehouden lezingen
van de afgelopen jaren. Stuk voor stuk onderwerpen die ook een leuk artikeltje in
ons clubblad zouden kunnen opleveren. Iets voor u?
Bert Gardien
1. Van Kerfstok tot Zakjapanner
Dit gaat over de geschiedenis van getallen en rekenen van voor onze
jaartelling tot in de middeleeuwen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van echte
Rekenpenningen die gebruikt werden tussen 1500 en 1800.
2. Noodgeld in WO I
Dit gaat over de oorzaak van WO I en de gevolgen voor ons geld. Met name
Zeeland speelt hierin een rol.
3. Inflatiegeld in het interbellum
Hier wordt uitgelegd wat de oorzaak is van WO II en de reden waarom er
inflatiegeld is geweest en elders nog is. Ik heb ook een stel inflatiebiljetten
om te laten zien.
4. Porseleine munten en hun geschiedenis
Deze munten / tokens zijn in Siam tot midden 1800 in roulatie geweest. Het
hoe en waarom en een groot aantal (ca 75) voorbeelden om te laten zien.
5. Gilden en Gilde penningen
Elk Gilde had zijn eigen penning die diende als een soort legitimatie voor het
gilde-lid. Dit gaat vooral over gildepenningen van Middelbug en Vlissingen.
Ik heb hier afbeeldingen van en kan er ook enkele lenen om laten zien.

-- 8 -6. Duiten in de Holland en Zeeland
De geschiedenis van de duiten in Holland en Zeeland. Ik heb vele
afbeeldingen en kan er ook enkele laten zien.
7. Laken- en anderen loodjes
Als "bijvangst" heeft menig muntenverzamelaar loodjes in zijn bezit. In deze
lezing worden vele loodjes besproken en getoond.
8. Muntsnoeiers en Muntgewichten
Muntgewichten hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis en
zullen uitgebreid worden besproken en getoond. Zo ook het snoeien en de
straf daarop.
9. Munten uit de Merovingische en Karolingische periode
In de muntgeschiedenis is dit een belangrijke periode. Een aanloop naar de
huidige munten. Met behulp van vele voorbeelden zal een beeld worden
gegeven van de periode tussen 400 en 1000 na Chr.
10. Geschiedenis van de Zeeuwse munt
In 1580 is de Zeeuwse munt gesticht. Deze presentatie geeft een beeld, niet
alleen van de munten, van de periode rondom 1580 en de Zeeuwse munten
die geslagen zijn.
11. Koopje of Teleurstelling
Overzicht van valse munten en hun kenmerken
12. Penningen in Zeeland
Penningen met een relatie tot Zeeland
13. Schroefpenningen
Schroefpenningen vertellen een verhaal verpakt in een Schroefpenning
14. Provinciaal Zeeland: Munten van de Provincie Zeeland
15. De Goudschat van Serooskerke
Het ontstaan van Zeeland en de vondst van 1150 gouden munten in
Serooskerke.
16. In voorbereiding: De Kelten en hun munten
De Kelten hadden geen geldeconomie maar wel munten? Hoe zat dat?
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Uw specialist in streeksieraden en zilverwerk
Voor het complete assortiment:

P

www.pietersantiek.nl
Voor in- en verkoop van
goud, zilver en antiek

06 - 14 95 84 81 | Lewedorp

Numismatische Kring Zeeland

Banckertstraat 14 | 4371 BR Koudekerke

