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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 14 mei. 
 

Van het bestuur 

14 mei: Alweer de voorlaatste veilingavond van dit seizoen. De penningmeester zal u in 
de loop van deze maand de factuur toezenden voor het nieuwe verenigingsjaar. 
Uiteraard zult u deze factuur, net zoals de nieuwsbrief, per mail ontvangen. Wij rekenen 
er op dat u een gedeelte van uw vakantiegeld hier voor zult reserveren! 
  
  

Van de redactie 

In deze veiling treft u weer een mooi gevarieerd aanbod aan met veel kavels in een 
zeer mooie kwaliteit! Ik hoop dat de veilingmeester niets mee naar huis terug hoeft te 
nemen. 
  
 
  
  

 Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige 

 



 
Afdrukbare versie Puzzel

  
De oplossing van de vorige puzzel: Zloty Centime 
  
De winnaar is: J.P. Slottje 
  
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.  
 



   

Opbrengsten vorige veiling 

 
  

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

 

 

 



Unieke vondst muntschat in Vianen 

In 1435 geslagen ‘ kromstaart ‘ is goud waard 

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in De Telegraaf van 31 januari 2019) 

Door Chris Ververs 

HAGESTEIN * Tussen de gouden en zilveren munten van de muntschat van 
Vianen blijkt een nooit eerder getroffen geldstuk te zitten. Het betreft een 
‘kromstaart’ van omstreeks 1435, in Leeuwarden. 

“ Dit is een unicum” zegt Peter Buis van de Nederlandsche Bank. “ Een dergelijke munt 
is nooit eerder aangetroffen!” Opmerkelijk is in het omschrift op de keerzijde de VITI 
wordt genoemd. Dit verwijst naar Vitus, de patroon heilige van de stad Leeuwarden.  

Tijdens de graafwerkzaamheden van een drinkwaterbedrijf op 29 augustus 2017 kwam 
het aardewerken potje met muntvondst uit de grond waarin het rond 1481 werd 
begraven. Nadere muntbestudering door muntdeskundige – ofwel numismaat – Peter 
Buis leert dat de vondst bestaat uit 12 gouden en 486 zilveren munten. Wat neerkomt 
op een totale waarde van 2157 groot (de munteenheid van die tijd)  

Dagloon 

Volgens de expert is de waarde van de munten lastig om te rekenen naar een waarde 
uitgedrukt in euro’s. Buis: “ Het om rekenen van groot naar euro is niet mogelijk. In die 
tijd fluctueerde de waarde ervan per jaar en per plaats. Zeker ten tijde van politieke 
onrust. Interessanter is de absolute waarde. Met andere woorden: wat kon iemand 
kopen met dat geld? Het dagloon van een meester-metselaar bedroeg eind 15de eeuw 
ongeveer tien groten, hiermee kon hij ongeveer tien tarwebroden kopen. Hij moest 
ongeveer een jaar werken om het bedrag in het potje verborgen te verdienen.” 

Waar tijdens de presentatie tijdens de vondst werd gesproken tijdens de “ muntvondst 
van Vianen” Spreekt de Nederlandsche Bank liever van muntschat van Hagestein 
omdat de vindplaats dichter bij dat dorp ligt. De meeste munten in de pot zijn afkomstig 
uit het huidige Nederland en België. Ze zijn uitgegeven door heersers van de toen 
machtige Bourgondische dynastie. Daarnaast komen er munten van verschillende 
landen zoals Duitsland, Frankrijk en Engeland in voor. En zitten er wat bijzondere 
munten tussen, die je niet zo snel tussen het Utrechtse zou verwachten, zoals Italië en 
Portugal.  

De kans is groot dat de eigenaar van het fortuin zijn munten in allerijl begroef om ze 
veilig te stellen voor de Tweede Utrechtse Burgeroorlog (1481 – 1483) Toen in 1477 
Karel de Stoute overleed, liepen de spanningen namelijk snel op. De oorlog barstte los 
in 1481 toen David van Bourgondië, bastaardbroer van Karel de Stoute, en de anti 
Bourgondische partij onder leiding van burggraaf Jan van Montfoort de wapens 
oppakten.  

De muntkundige noemt het opmerkelijk dat een groot aantal afkomstig is uit de Friese 
steden Sneek, Bolsward en Leeuwarden. “ Deze zogenoemde vliegers werden niet 
erkend door de autoriteiten en daardoor verboden. Het in bezit hebben van een 



dergelijke munt leverde zelfs een boete op van dertig groot, een flinke boete dus, 
equivalent van minimaal drie volle werkdagen. “ 
  
  
  
  

Wijsheden over Nederlands Geld 

Wijsheden over Nederlands Geld (vervolg) 

(van H. ten Loo) 

Duit (vervolg) 

Enkele uitdrukkingen en gezegden: 

Als een duit op elkaar lijken: 

                    Precies op elkaar lijken 

Hij is op de duiten als een duivel op de ziel:           

Hij is een geldwolf 

Een duit gezocht en een oor verloren: 

Meer verloren dan winst gemaakt 

Dik in de duiten zitten: 

                    Geld genoeg hebben 

Een bom duiten hebben: 

                    Rijk zijn 

Een duit met een gaatje: 

                    Dat heeft niets te betekenen 

Gokken en rokken laten duiten dokken: 

Kansspelen en vrouwen kosten geld 

Jongens die fluiten krijgen meisjes met duiten: 

Gezegde 

Daar geef ik geen duit voor: 



Daar geef ik niets voor 

Hij bezit geen rooie duit: 

Hij is erg arm 

Dat is een duitenkluiver: 

Dat is een geldwolf 

Wordt vervolgd… 

  
  

  
  

Beurzen 

Zaterdag 11-5-2019 Houten 
Filanumis Expo Houten 

Meidoornkade 24, 3992 AE Houten 
Openingstijden van de beurs: 9.30 uur – 16.00 uur 

  
Zondag 26-5-2019 Berkel Enschot 

Hotel "de Druiventros" 
Bosscheweg 11, 5056 PP Berkel-Enschot 

Openingstijden van de beurs: 10.00 uur – 15.00 uur 



 
 


