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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 11 december.

Van het bestuur
De laatste kringavond rekent het bestuur op een grote opkomst zodat alle kavels in de
veiling door u worden afgenomen: bekijk de veilinglijst maar eens en ontdek de vele
mooie kavels.
UIteraard ontvangen alle bezoekers weer een fleurig presentje mee nmaar huis.
Het bestuur wenst u een goed uiteinde en een gezond 2019 toe!

Van de redactie
Al weer de laatste kringavond van 2018 en de laaste kans dit jaar om na de
Sinterklaaskado's nieuwe kado's de verzamelen voor onder de kersboom in vele
verschillende kwaliteiten: voor ieder wat wils.

Alles draait om geld
In Turkije viert de inflatie hoogtij, die is in de maand september gestegen met bijna 25
procent op jaarbasis. De oorzaak is vooral te danken door de sterk in waarde
gedaalde Turkse lira. De prijs van de energie import ging fors omhoog, en de prijzen
van de levensmiddelen stegen maar liefst met 28 procent!
Het zilveren 50 guldenstuk van koningin Beatrix uit 1982 vanwege ‘200 jaar
betrekkingen Nederland – Amerika, kennen we allemaal. Wist u dat er zes gouden
afslagen van bestaan zijn uitgevoerd in prooflike? Onlangs kwam er één exemplaar
van op een veiling terecht. De taxatie was: € 20.000 De opbrengst € 67.000!
De Wadden eilanden zijn heel populair, speciaal voor de kerstdagen was er op het op
eiland Texel een leuke aanbieding voor een echte ‘vriendenprijs’ al vanaf 37.000 euro
exclusief toeristenbelasting! Dit mega bedrag was gelukkig een drukfoutje!
In centrum Katwijk bij café De Branding vond onlangs een inbraak plaats. De daders
zijn aangehouden door agenten die op een tip afkwamen. In het voertuig van de
dieven lag een grote berg muntgeld op de ruime achterbank.
Een penningmeester van een protestantse kerk heeft ruim 1,9 miljoen euro achter
over gedrukt, door al dit geld op zijn eigen bankrekening te boeken, waar hij ‘leuke
dingen’ mee deed. Hij kocht luxe spullen en nam extra vakantie. De kerk is zwaar
gedupeerd, kan zijn eigen predikant en het onderhoud aan de kerk niet meer betalen.
De politie heeft de chauffeur van een busje van de A15 afgehaald die al 50 jaar
zonder rijbewijs heeft gereden. Ook een vorm van geldbesparing, maar wel een risico
volle!
Het Leidsch Dagblad heeft een peiling gedaan onder de lezers of de contant geld
afgeschaft moet worden. Een en negentig procent is er tegen!
Nel Molenaar

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige

Afdrukbare versie Puzzel
De oplossing van de vorige puzzel: Mark Lire
De winnaar is: A. Weijers.

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.........

Eeuwenoude geschiedenis Nederlandse gulden
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in het Leidsch Dagblad van 12 juli 2018)

De Nederlandse gulden herleeft, althans op postzegels. Op 23 juli brengt Post NL een
velletje uit met tien verschillende zegels (waarde aanduiding Nederland 1; oplage
125.000) waarmee de 700-jarige geschiedenis van de Nederlandse gulden in beeld
wordt gebracht. De eerste guldens werden circa 1300 in Florence geslagen, pas
ergens tussen 1354 en 1356 zijn de eerste guldens geslagen binnen de grenzen wat
nu Nederland is. Op 1 januari 2002 werd de gulden door de euro vervangen. Het
velletje heeft als titel ‘Spraakmakend geld – De Nederlandse gulden’ en bestaat uit: de
allereerste Nederlandse gulden, een gouden leliegulden uit circa 1355; de papieren
noodmunt van Leiden uit 1574; de proefslag van een zilveren statengulden uit 1680;
twee proefslagen van een gouden tientje uit 1818; een papieren rijksdaalder uit 1949;
het ontwerp voor de Beatrix rijksdaalder uit 1980; een 1000 - guldenbiljet ( de rode rug
uit 1860; het Lieftincktientje uit 1945; een 250 – gulden biljet (de vuurtoren) uit 1986;
en het laatste uitgegeven 10-gulden biljet (de ijsvogel) uit 1997.

Bye bye, bankbiljet
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in ELSEVIER WEEKBLAD 16 juni 2018)

CASH / De Nederlandsche Bank maakt zich zorgen om de afname van contante
betalingen. Gaat cash verdwijnen?
Maartje Schulz
Leven we in de nabije toekomst in een samenleving waar niet meer met contant geld
wordt betaald? Dat is een van de vragen die De Nederlandsche Bank formuleert in
zijn Visie op betalen 2018 – 2021. In winkels wordt steeds vaker gepind en op het
internet steeds vaker gekocht via iDAL en andere online betaal methoden. Ook wordt
het steeds gebruikelijker om elkaar via de smartphone te betalen.
Handig, vinden velen. Maar DNB, die onder meer de wettelijke taak heeft om de
werking van het betalingsverkeer op orde te houden, maakt zich zorgen om ouderen
die niet gewend zijn om digitaal te betalen. Als cash steeds meer terrein verliest, is er
volgens DNB een risico ‘dat bepaalde groepen consumenten achterblijven en
uitgesloten worden van betalingsverkeer.’

Hoewel bijna alle winkels nog contant geld accepteren, signaleert DNB dat omwille
van de kosten en veiligheid de acceptatie van contant geld afneemt. Om te
voorkomen dat ondernemers op een dag contant geld niet meer accepteren, gaat
DNB zich inspannen voor ondermeer ‘slimme kluizen’ in winkels, voldoende
geldopname punten en de ontwikkeling van nieuwe eenheidskenmerken van nieuwe
bankbiljetten.
In vergelijking met andere eurolanden neemt Nederland een aparte positie in. De
Europese Centrale Bank presenteerde eind 2017 een rapport waar in een analyse
stond van het gebruik van contant geld in de eurozone. Wat bleek? In Oostenrijk,
Spanje, Italië en Griekenland en Duitsland wordt minstens 80 procent van de
verkooptransacties afgerekend met contant geld. In Nederland ligt dat percentage
lager dan 45,ver onder het gemiddelde van 79.
De DNB gaat komende jaren onderzoeken waarom consumenten in andere landen
meer vasthouden aan het gebruik van contant geld en wat de gevolgen zijn van een
samenleving zonder cash. Wat gebeurt er als een storing de elektronische betaal
systemen treft? Dan heb je contant geld als terugvaloptie nodig. En wat doe je in een
cashloze samenleving als er een financiële crisis ontstaat en burgers hun geld van de
bank willen halen?

Drugsbende opgepakt
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in het Leidsch Dagblad van 22/08 – 2018)

Zaanstad * De Fiod en de recherche hebben na invallen in Noord – Holland beslag
gelegd op 38 panden, ruim 5 kilo goud, gouden sierraden, 82.000 euro cash,
bankrekeningen en een Harley- Davidson.
In totaal werden zes huiszoekingen gedaan in Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp,
Schagen en Zaandam. De massale actie is het sluitstuk van anderhalf jaar diepgaand
onderzoek.
De huiszoekingen werden gedaan nadat er voor de kust van Mallorca een Nederlands
plezierjacht met 300 kilo cocaïne aan boord van zee was gehaald.
De eigenaar van het jacht is een 54 jarige man uit Schagen die de hoofdverdachte is
in een groot witwasonderzoek.

Uit-de-oude-doos
Vervolg op het artikel uit de vorige nieuwsbrief inzake het 15-jarig jubileum van
onze kring in september 1987.
600 voor Christus

Al zo’n 26 eeuwen bedienen de mensen zich van munten. Voordat het gebruik van
munten echt in zwang raakte, paste men veelal ruilhandel toe, waarbij het ook wel
voorkwam dat bepaalde voorwerpen als “tussenruilmiddel” dienst deden.
Zeshonderd jaar voor het begin van onze jaartelling werden in het westelijk deel
van het huidige Turkije voor het eerst stukjes metaal van een merkteken voorzien
om hun waarde te garanderen en zo als betaalmiddel te kunnen fungeren. Bij de
Grieken en Romeinen raakte het gebruik van munten meer ingeburgerd. Ook in
Nederland zijn veel Romeinse munten gevonden. In de donkere middeleeuwen
verdwijnt het dagelijks gebruik van munten bijna geheel. Karel de Grote stimuleert
het weer al duurt het nog tot de veertiende eeuw tot de geldeconomie ook in onze
streken weer opgang maakt. In de Renaissance wordt in Noord-Italië een
hoogtepunt bereikt. Voor het eerst sinds de romeinen worden er weer gouden
munten geslagen. Ze werden florenus genoemd. Deze munt is de stamvader van
onze gulden en daarom gebruiken we nog steeds de letters fl als we een
geldbedrag aanduiden. In ons land werden in de tijd van de Republiek der Zeven
Provinciën verwoede pogingen gedaan om het muntstelsel uniform te maken
omdat er nogal wat verschillende munten in omloop waren. Aan het einde van de
zeventiende eeuw lukte dat. Later kwam in het Koninkrijk Nederland ook in de
muntwet te staan dat het portret van de vorst op de munten moest worden
afgebeeld.
Wordt vervolgd…

Beurzen
Donderdag 27-12-2018 Barneveld
Postzegel- en verzamelaarsbeurs Veluwehal
Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld
Openingstijden van de beurs: 10.00 uur – 17.00 uur.
Vrijdag 28-12-2018 Barneveld
Postzegel- en verzamelaarsbeurs Veluwehal
Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld
Openingstijden van de beurs: 10.00 uur – 16.00 uur.

