
 
  

 
  

Deze maand in Kringnieuws April 2022 

De volgende kringavond 
Van het bestuur 
Van de redactie 
Nieuwe puzzel + oplossing vorige keer 
Voor u gelezen...... 
Beurzen 
 

  
De volgende kringavond 

De kringavonden van de Numismatische Kring Bloembollenstreek e.o. worden 
gehouden op de 2e dinsdag van de maanden september t/m juni 
in 't Poelhuys, Vivaldistraat 4, 2162 AA Lisse [Poelpolder]. 
We beginnen om 20:15 uur (zaal open om 19:00 uur). 
De eerstvolgende kringavond is dus op dinsdag 12 april. 
  

 
  

Van het bestuur 

Het was fijn dat na het vervallen van alle beperkingen de laatste kringavond weer goed 
werd bezocht! Ook voor de 12e april kijkt het bestuur weer uit naar een hoge opkomst! 
  

Van de redactie 

De veiling van deze maand biedt weer volop kansen om uw verzameling uit te breiden 
met een keur van kavels in FDC en andere mooie kwaliteiten; de veilingmeester 
verwacht dan ook dat alle kavels worden verkocht. 
  
  

 
   

  

  

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige 



 
Afdrukbare versie puzzel 

De oplossing van de vorige puzzel: Rentenmark 
  
De winnaar is: G. Svensson 
  
We feliciteren de winnaar van harte en voor degene die niet gewonnen hebben, komt 
hier een nieuwe kans op een zilveren munt. 
Stuur de oplossing vóór de volgende kringavond naar: Num. Kring Bloembollenstreek 
e.o.; Postbus 238; 2160 AE  Lisse. 
Of geef uw fraaie kaart met oplossing af op de kringavond.  
  
 

  
  
 
   
 
 

  



  
  

Voor u gelezen......... 

Geld in de loop der eeuwen 

De coronacrisis maakte resoluut een einde aan onze verzamelactiviteiten. Dus kwam er 
tijd vrij voor andere hobby's zoals lezen. 

Vol goede moed begon ik aan het boek "Sapiens", een pil van 500 bladzijden over de 
geschiedenis van de mensheid van de schrijver Yuval Noah Harari. Hoofdstuk 10 erin 
heeft als titel "The scent of money", wat je zou kunnen vertalen als: "De geur van het 
geld". 

Het oudst bekende geld is het BARLEY geld in het in zuid Irak gelegen Sumerië rond 
3000 voor Chr. Het waren simpel zakken graan, dus wat moeilijk om hiermee contant te 
betalen. Laat staan het wisselgeld. 

Zo'n vijf eeuwen later verscheen in Mesopotanië de zilveren SHEKEL. Aanvankelijk 
geen munt maar simpelweg het gewicht van 8,33 gram zilver. Nog steeds gangbaar in 
Israël en nu wel als munt. 

De eerste echte munten werden rond 640 voor Chr. geslagen in westelijk Anatolië. Ze 
waren van goud of zilver en hadden een standaard gewicht dat op de munt zelf werd 
vermeld.. 

De bekendste Romeinse munt was de DENARIUS. In de landen rond de Middellandse 
Zee stond de munt als zeer betrouwbaar bekend. In het verder af gelegen India werden 
zelfs munten geslagen die er veel op leken zodat ze ook als betrouwbaar door konden 
gaan. In het Arabisch werd de munt verbasterd tot DINAR, wat nog steeds de benaming 
is voor het geld in landen als Servië en Jordanië. 

Op de munten in West Europa werd vaak een kruis afgebeeld. Deze munten werden 
ook in de Mohammedaanse gemeenschap geaccepteerd. Volgens het Romeinse 
standpunt: "Pecunia non olet". Geld stinkt niet. Ook andersom werden munten met de 
Arabische tekst "Er is geen god buiten Allah en Mohammed is zijn profeet" ook in de 
Christelijke wereld gebruikt. Deze vierkante munten werden MILLARES genoemd. 

Toen de Spanjaarden rond 1500 bij de Azteken op bezoek gingen begrepen die niet 
wat de veroveraars in goud zagen. In hun ogen was het een onbruikbaar geel metaal 
dat te zacht was om er gereedschap of wapens van te maken. Dus vroegen ze aan 
Cortez de reden van deze goudzucht. Diens antwoord luidde: "Omdat mijn landgenoten 
en ik lijden aan een hartziekte die alleen met goud te genezen is". 

Ze waren ook tuk op zilver. Dat werd in het stadje Potosi gedolven en gesmolten en als 
grove muntstukken geslagen. Ze werden "Pieces of eight" genoemd. (Het $ teken zou 
van die 8 zijn afgeleid). Het waren de "Spaanse matten" die Piet Hein op de Zilvervloot 
veroverde. 

In concentratie- en krijgsgevangenenkampen werden prijzen van schaarse goederen 
vaak uitgedrukt in het aantal sigaretten dat er voor werd gevraagd. Zo vertelde een ex-



gedetineerde uit Auschwitz dat een brood er 12 sigaretten kostte en een liter alcohol 
wel 400 stuks. 

Tot slot nog even over het hedendaagse geld. Daarvan bestaat slechts 10% uit munten 
en bankpapier, de rest bestaat alleen op papier. Jammer voor ons verzamelaars maar 
dat fictieve bedrag aan geld zal in de toekomst slechts groeien. 

Cees van der Voort.  

  

Gulle gift aan voedselbank: vijfhonderd gulden tussen het ingezamelde eten 

18 november 2020, 11.43 uur · Aangepast 18 november 2020, 15.25 uur · Door Isabel 
Broersen 

  

(Gelezen op NH Nieuws op 19 november 2020 door Sylvia Kater) 

HOORN - In de kratten met ingezamelde etenswaren vonden medewerkers van de 
West-Friese voedselbank vorige week een envelop gevuld met vijf briefjes van 
honderd gulden. Het is niet bekend wie de gulle gever is.  

Voedselbank West-Friesland 

De voedselbank moet het vooral hebben van inzamelingsacties en donaties. Zo 
kwamen er vorige week 28 kratten binnen vanuit de Oogstdankdagen, een initiatief van 



verschillende West-Friese kerken. Tussen de pasta's en het broodbeleg lag de envelop 
met vijfhonderd ouderwetse guldens erin. 

"Dan kijk je natuurlijk heel vreemd op", vertelt Han Neef van de voedselbank met een 
lach. "Zoiets hebben we nog niet eerder meegemaakt en we zijn er natuurlijk heel blij 
mee." 

Lees verder onder de facebookpost. 

Volgens Neef kwam de krat vanuit de kerk in Spanbroek, maar meer kan hij er niet over 
vertellen. Het blijft gissen van wie de envelop afkomstig is. "Het moet negentien jaar 
bewaard zijn gebleven. En dat het nu aan ons gegeven is kan diverse oorzaken 
hebben. Misschien is er iemand overleden en hebben zijn nabestaanden dit 
gevonden?" 

Omwisselen voor euro's 

Guldenbiljetten kun je nog inleveren bij De Nederlandsche Bank. Dat is ook wat de 
voedselbank van plan is. Ze hebben wel te maken met een wisselkoers: 1 gulden is 
ongeveer 45 eurocent waard. Voor de vijfhonderd gulden ontvangt de voedselbank 
ongeveer 226 euro. 

"Daar kunnen we weer mooie dingen van doen. We gaan er vooral lang houdbare 
goederen van kopen, zoals de pasta's en het broodbeleg", aldus Neef. 
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Beurzen 

23 april 
’s-HERTOGENBOSCH 

Brabanthallen, Diezekade 2, Paper Money Fair 2022, internationale beurs voor 
papiergeld en historische waardepapieren 9.00-18.00 uur 

Inl. Eijsermans Events, Postfach 1145, D-47547 Bedburg-Hau, Duitsland 
Tel. 0049-2821-71166-69 

E-mail Eijsermans-Events@t-online.de 
Website www.papermoney-maastricht.nl 

24 april ’s-HERTOGENBOSCH 

Brabanthallen, Diezekade 2, Paper Money Fair 2022, internationale beurs voor 
papiergeld en historische waardepapieren 10.00-16.00 uur 

Inl. Eijsermans Events, Postfach 1145, D-47547 Bedburg-Hau, Duitsland 
Tel. 0049-2821-71166-69 

E-mail Eijsermans-Events@t-online.de 
Website www.papermoney-maastricht.nl 

  

  

voor contributie- en advertentietarieven 

voor formulier schriftelijk bieden 
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