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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 09 juni 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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fge

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. 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.
We zijn helaas genoodzaakt om de 524e bijeenkomst in juni af te lasten in
verband met het Corona virus. Voorlopig plannen we de volgende bijeenkomst
(ruilavond) in september. 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 8 september 2020

-

Ruilavond (onder voorbehoud)

***************************************************
HET BESTUUR WENST ALLE LEDEN
EN ADVERTEERDERS
KOMENDE ZOMER ALLE GEZONDHEID TOE
(IN JULI EN AUGUSTUS GEEN BIJEENKOMSTEN)

-- 2 -AGENDA VERZAMEL EN RUILBEURZEN
zaterdag 19 september
HOUTEN: Expo Houten, Meidoornkade 24, muntmanifestatie 2020,
internationale numismatische beurs met een afdeling bodemvondsten van 9.3016.00 uur. Inl. WB-evenementen, tel. 050-5033926 (’s avonds), e-mail
info@wbevenementen.eu of www.wbevenementen.eu

***************************************************
VEILING VAN ONZE ADVERTEERDER

Woensdag 1 juli 2020 houdt MUNTENHANDEL KAREL DE GEUS zijn 49ste
veiling in Recreatiecentrum ’t Witven, runstraat 40 te Veldhoven. Inlichtingen:
Karel de Geus Muntenveilingen BV, Frans Bekersstraat 1a, 5504 JA Veldhoven,
tel. 040-2123455, e-mail: info@kareldegeus.nl, www.kareldegeus.nl. Catalogus
te raadplegen op website.

***************************************************
VAN KEULSE NAAR VEERE
De vondst van een laat 12e eeuwse penning van Adolf I van Altena
Enkele jaren gelden is er nabij de stad Veere een penning gevonden van
aartsbisschop Adolf I van Altena. De munt heeft zo rond 1200 een voor die tijd
flinke reis afgelegd vanuit Keulen naar Walcheren om aldaar verloren te raken en
een dikke 800 jaar later weer te worden gevonden.
Aan het eind van de 12e eeuw zijn de Zeeuwse eilanden volop in ontwikkeling.
Gunstig gelegen tussen het opkomende Holland en het rijke Vlaanderen, tussen
Schelde en Rijn -delta en niet te vergeten een springplank naar Engeland en
Schotland.
Het feit dat een bisschoppelijke penning uit Keulen in deze contreien gevonden
wordt is dan ook goed te verklaren. Er vond via de Rijn veel handel plaats met
Vlaanderen en omgekeerd waarbij de Zeeuwse wateren gepasseerd moesten
worden. Van een belangrijke voorganger van Adolf, bisschop Philips van
Heinsberg (Heinsberg 1130 – Napels 1191) zijn enkele vondsten bekend uit
Zeeuwse bodem. Van bisschop Adolf zijn voor zover bekend geen vondsten
bekend.

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 -Adolf van Altena, (Altena 1157 – Neuss 1220) was bisschop van 1193 tot 1205.
In 1205 is Adolf door de paus in de ban gedaan omdat hij de Rooms Duitse
koning steunde die op dat moment niet de voorkeur van de paus had. De laatste
15 jaar van zijn leven was hij verwikkeld in een juridische strijd met Rome
inzake zijn afzetting maar bij tijd en wijle ook een soort van waarnemend
bisschop in Keulen. Een bijzondere tijd zullen we maar zegen waarin men elkaar
in de ban deed en ook net zo makkelijk weer rehabiliteerde. En dat alles om de
eigen (machts)positie te verbeteren of in stand te houden. Een doorlopend veld
van wisselende politieke verhoudingen en verbonden.
Bisschop Adolf heeft in zijn regeerperiode van 1193 tot 1205 gemunt te Keulen
en enkele andere plaatsen zoals onder andere te Soest in Duitsland. De nabij
Veere gevonden penning is tussen 1193 en 1205 in Soest geslagen. De penning
weegt 1.39 gram en heeft een diameter van 17.5 mm.
In het standaard werk over de Keulse muntslag van de heer Hävernick, staat het
muntje vermeld onder nummer 899-a. Hävernick beschrijft de munt als een
zogenaamde “Nachpragung des Erz Bisschof Philips” (Hav.541), een navolging
van de onder Philips van Heinsberg geslagen Keulse penningen. Destijds (jaren
‘30 van de vorige eeuw) waren er bij Hävernick slechts 2 exemplaren bekend.
Een zeldzaam muntje dus dat met het handelsverkeer via de Rijndelta in de
Zeeuwse bodem is terecht gekomenen ruim 800 jaar later weer is teruggevonden.
De munt is gemeld onder nummer 00044303 in de database van PAN (Portabel
Antiquities Netherlands) en zal daarmee t.z.t. ook terug te vinden zijn in Numis.
De hier destijds gangbare Hollandse penningen van graaf Willem I en Floris IV
hadden een gewicht van ongeveer 0,6 gram. De hier circulerende Vlaamse en
Middelburgse penninkjes wogen ongeveer 0,4 a 0,35 gram met een diameter van
9 mm. De Keulse penningen waren ongeveer even zwaar als de hier ook
circulerende Engelse penny’s. Rond 1200 waren het in feite de grootste munten in
omloop. De term ‘Groot geld’ zou hier echter wel een beetje misplaatst zijn. Met
de komst van de Franse ‘Tourse groten’ ongeveer 70 jaar later kunnen we pas
spreken van de komst van ‘groot geld’. Aan het begin van de 13e eeuw kent men
eigenlijk alleen penningen van verschillend gewicht en is er nog geen
onderscheid in groot en klein geld. Alle munten zijn van bijna zuiver zilver
(zogenaamd koningszilver). Voor grotere betalingen had je dus al snel een paar
honderd penningen nodig en voor de kleine uitgaven werden de muntjes zelfs
doormidden gekapt op zelfs gevierendeeld. Het ging tenslotte niet om de munt
maar om het zilver.

-- 4 -De munt is on-gereinigd en in de staat zoals gevonden.

Vz.: ADOLFοC / …..
Aan de onderzijde doorbroken parelcirkel met een troon waarop de bisschop
zetelt met mijter en een met cirkels versierde mantel, in de rechterhand de
kromstaf en links de geopende bijbel.

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 --

kz: …..CTA-CO…
In de binnenste parelcirkel een stadsmuur met toren waarin een klok hangt.
Boven de toren een zon met zonnestralen. Aan beide zijde van de toren een
kruisvormige mast met vaandel.
Literatuur: Die Munzen von Köln, dr. W. Hävernick, Köln 1935
Door P. van Dijk

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

-- 6 -ARMENPENNING WAALSE GEMEENTE AMSTERDAM
Armenloodjes: veel instanties ondersteunen de armen.
Door: Don Goossens
De ontwikkeling van de armoedebestrijding in vogelvlucht.

Armenpenning, broodpenning van de diaconie waalse gemeente amsterdam;
1677, koper, 6 cm doorsnee.
Op deze koperen armenpenning uit 1677 (6 cm. in doorsnee) staan aan de
rechterkant mensen in de rij voor de armenbroodtafel, de vrouw aan de linkerkant
heeft na het tonen (inleveren?) van de penning haar deel ontvangen. Moeten de
spelende hondjes op de voorgrond het schrijnend geheel wat 'opleuken'?

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 -Armenloodjes: grote aantallen in veel variaties.
Armenpenningen komen in grote hoeveelheden en in veel variaties boven aarde,
o.a. door de metaaldetectors van amateurverzamelaars. De loden penningen,
gegoten in mallen van gips, komen frequenter voor dan de in koper geslagen
penningen. Naast de penningen kende men ook de bedelingsbriefjes. Zowel de
kerkelijke instellingen als de lokale overheden ondersteunden de allerarmsten
door het verschaffen van onderdak en door het uitdelen van voedsel (brood, pap),
kleding en brandstof (turf). In vele vormen (rond, vierkant en ruitvormig) met
beeld- en woordinscriptie werd getoond wat er door wie werd verstrekt. Om in
aanmerking te komen voor hulp moest men wel aan bepaalde voorwaarden
voldoen: men moest zich op zijn minst 'christelijk' gedragen. Veel kerkelijke
instanties deelden de penningen uit na het bijwonen van de kerkdienst. De arme
werd ook na de bedeling streng gecontroleerd.
Vijfhonderd jaar armoedebestrijding - in vogelvlucht .
In de Middeleeuwen kende men uit religieus plichtsbesef een vaag
solidariteitsgevoel (met als beloning een 'hemelrente') en zorgde de parochie en
het klooster voor een zwak 'zorgstelsel'.
In de Gouden Eeuw werd geld beschikbaar gesteld door de vele kerkelijke
instellingen (na de reformatie was de Rooms-Katholieke Kerk niet meer de enige
speler) en als men niet 'van de kerk' was werden de allerarmsten door de
stadsbesturen ondersteund. Die noodzaak groeide toen veel arme
plattelandsbewoners naar de overvolle steden trokken. De lokale overheid wilde
sociale onrust voorkomen. Men bood de allerarmsten onderdak met drie
maaltijden per dag en ondersteunde de behoeftigen in hun levensonderhoud met
brood, aardappelen en turf. Getuige de vele collectebussen was er sprake van een
breed gedragen filantropie. (zie ook: Collectebus / Offerblok - 1750 )
Tijdens de economische crisis in de achttiende eeuw ( 1770 - 1820 ) groeide het
aantal behoeftigen van een derde naar de helft van de bevolking. De plaatselijke
overheden moesten hoe langer hoe meer de charitatieve ondersteuning overnemen
van de kerkelijke instellingen. Deze instellingen gaven de beïnvloeding van de
armen niet graag uit handen.
De uit de middeleeuwse gilden voortvloeiende gildefondsen boden vaak steun
aan hun leden, zij kenden zelfs bepaalde vormen van onderlinge verzekeringen.
(Deze werden later over genomen door de vakbondenverzekeringen en mondden
nog later uit in een nationaal ziekenfondsbesluit.)
Werd aanvankelijk door de vele tekorten de bevolking hoe langer hoe kritischer
over de ondersteuning van de armen ( 'Arm? Eigen schuld, dikke bult!'),
langzaam maar zeker groeide de overtuiging dat dat door een sociale wetgeving
voor iedereen een bestaansminimum mogelijk moet zijn.

-- 8 -Is de bevolking bereid om voor dat sociale vangnet belasting te betalen, bij
schaarste komt die bereidheid in gevaar.
We kenden tijden van grote bloei, we beleven nu een tijd van krapte. Het appèl op
institutionele en particuliere filantropie klinkt luider nu de centrale overheden
minder geld ter beschikking stellen voor de toegezegde 'toereikende
ondersteuning' van de behoeftigen.
Vermogensfondsen
Goede doelen organisaties professionaliseren zich (transparantie kan kritiek en
scepsis temperen), men kan zich laten adviseren door een filantropie professor...
Wat de plaatselijke overheden, de kerkelijke instanties en de particuliere
filantropen ook doen, er vallen altijd 'gaten' in het ondersteunen van de armen
onder ons. Deze hiaten zijn soms op de vullen door een beroep te doen op de vele
vermogensfondsen, fondsen die hun bedding vaak vinden in instellingen uit de
voorafgaande eeuwen. Onderstaande opsomming beperkt zich tot 'het Utrechtse',
zonder volledig te willen zijn.
- Het Broederschap van het Evert Zoudenbalch Huis richt zich op de
ondersteuning van 'in nood verkerende jeugd'.
- De Johan van Drongelenstichting (gelieerd aan de Duitse Orde) stelt gelden ter
beschikking voor noden in de gezondheidszorg.
- De ORKA (= Rooms-Katholieke Aalmoezenierskamer), een fonds dat hulp
verleent aan mensen die tussen wal en schip belanden.
- Het Dashortfonds, verbonden aan de Broederschap van het St. Eloyen Gasthuis,
ondersteunt de behoeftigen onder de inwoners van Utrecht.
Diverse fondsen werken samen in NU (Stichting Noodhulp Utrecht).
Armoedebestrijding? Ja, gezondheids- en andere problemen zijn vaak te relateren
aan een tekort aan de basale benodigdheden (de hulp is niet toereikend!) en aan
een sociaal isolement. Deze charitatieve vermogensfondsen stellen geld ter
beschikking voor armen en behoeftigen op basis van inkomsten uit eigen
vermogen, over vele eeuwen opgebouwd. Onze geschiedenis bestaat niet alleen
uit oude stenen.
N.B.: en naast de vele voedselbanken, opvang- en noodhulpcentra, blijken
initiatieven als 'Broodnodig' noodzakelijk. Pater Poels hangt 's nachts tasjes met
brood aan de deur van schuwe armen, tot hij erbij neervalt.
Bron: https://www.catharijneverhalen.nl/page/5387/armenpenning-waalsegemeente-amsterdam
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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

