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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 12 februari.
Van het bestuur
We maken weer koude maanden mee waarop de schaatsen uit het vet worden gehaald.
Ook een uitstekende periode om uw verzameling aan te vullen voor een heel mooi prijsje!
Van de redactie
De veiling van februari laat weer een honderdtal zeer gevarieerde kavels zien met zowel
veel munten in top-kwaliteit alsook een aantal mooie bankbiljetten!
Alles draait om geld
Een oneerlijke meneer van de stichting Droom Wens heeft maar liefst 800.000 euro
achterover gedrukt. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst weet nog niet precies op
welke manier de man was betrokken was bij de stichting die was opgericht voor kinderen
die iets heel traumatisch hebben doorgemaakt.
In Arnhem is een hotel per direct gesloten. De eigenaar heeft de Belastingdienst opgelicht
voor 19,5 miljoen euro. Burgemeester Ahmed Marcouch heeft de vergunning voor de
exploitatie van het hotel ingetrokken. Een krijttekening van de tamelijk jong gestorven
Lucas van Leyden ( 1494 – 1534 ) bracht bij Christies in Londen maar liefst bijna 11,5
miljoen Britse ponden omgerekend in euro’s : 13 miljoen. Bijna tien keer zo hoog als de
geschatte waarde. Dit is op zich een internationaal veiling record!
Nog een interessant opbrengst ook bij veilinghuis Christies maar dan in New York: Een
persoonlijke handgeschreven brief van Albert Einstein, ( (1879 – 1955). Deze brief werd
geschreven slechts één jaar voor zijn overlijden, en werd afgehamerd op de hoogst

geschatte opbrengst: 1,3 miljoen euro.
In Bodegraven is een illegale medicijnhandelaar gearresteerd. De man had enigen
duizenden flesjes groeihormoon in zijn bezit en ook nog andere ‘geneesmiddelen’. Ook
vond de inspectie 57.000 dollar in bit coins. De man had geen vergunning voor al deze
handel.
Eigen haard is goud waard, een mooi overbekend spreekwoord.
Momenteel is de goudprijs flink gekelderd en niet langer het duurste edelmetaal. Goud is
ingehaald door een ander edelmetaal: titanium dat wordt gebruikt bij de fabricage bij de
elektrische auto’s. Daardoor is titanium schaarser geworden.
Mw. Molenaar

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige

Afdrukbare versie puzzel
De oplossing van de vorige puzzel: Drachme Pfennig
De winnaar is: Hans van der Star
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.........
Particulier slaat goud in
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in De Telegraaf van 3 november 2018)
Londen * Crisis of koopjes: particulieren schaffen weer meer goud aan. De vraag naar
edelmetaal is wereldwijd met ruim 6 ton gestegen naar 964.3 ton. Volgens de World Gold
Council tasten particulieren toe omdat de prijs een tijdlang flauwtjes was, terwijl
aandelenbeurzen terrein verloren. De goudprijs daalde bijna 5% in het kwartaal. In zijn
kwartaal report meldt de World Gold Council een stevige stijging van vooral munten en
goudstaven met 28%. Particulieren kochten daarom 6% meer juwelen dan in dezelfde drie
maanden vorig jaar. De centrale banken zijn evenwel de grootste kopers.
Catawiki veilt penning uit tijd na Ontzet
Wilfred Simons
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in het Leidsch Dagblad 3 november 2018)
Het veilinghuis Catawiki veilt een kopie van een herdenkingspenning, die in 1574 in
opdracht van de Staten van Holland is geslagen door de Dordrechtse muntmeester Gerard
Bijlaers. Hilversummer Marco Robben kocht de vergulde penning vorig jaar op de
rommelmarkt in Duitsland, naar eigen zeggen ‘net over de grens bij Twenthe’. Hij zat in
een oude doos met munten, die hij kocht voor 300 euro. Marktmeester Mark Neuzerling
van Catawiki zet de penning in voor minimaal 600 euro.
Na Leidens Ontzet beloonden de Staten van Holland de Leidenaars die voorop waren
gegaan in de strijd tegen de Spanjaarden met de zogeheten Triumph Penning. Hierop is
onder meer de Assyrische koning Sanherib te zien, die het beleg rondom Jeruzalem opheft
(Jesaja 36-37) , met als implicatie: Leiden is het nieuwe Jeruzalem.
Volgens numismaat Tim Poelman van de Amsterdamse munten veiling Schulman bv.
maakte Van Bylaers in de jaren daarna voor eigen rekening ook afgietsels van deze
penning. Die verkocht hij aan gegoede ‘burgers’ die graag herinnering aan het beleg en
ontzet van Leiden wilden hebben. Waarschijnlijk is dit zo’n munt. Originele geslagen
munten duiken ook af en toe op.
Duur foutje
Iedereen maakt wel eens een fouten, maar de medewerker die in 1973 guldens
produceerde had vast niet verwacht dat zijn foutje 45 jaar later zoveel geld op zou
opleveren. Op een tienguldenstuk ter ere van het zilveren jubileum van de regering van
koningin Juliana werd per ongeluk 6 september 1973 geslagen, terwijl er 4 september had
moeten staan. Daardoor is de munt wel uniek, en zo dacht een anonieme koper ook.

Beurzen
Vrijdag 8-2-2019 Holland Coin Fair
Fletcher Hotels Leidschendam-Den Haag
Weigelia 22 Leidschendam
Openingstijden van de beurs:16.00 uur – 21.00 uur
Zaterdag 9-2-2019 Holland Coin Fair
Fletcher Hotels Leidschendam-Den Haag
Weigelia 22 Leidschendam
Openingstijden van de beurs:10.00 uur – 16.00 uur
Zondag 10-2-2019 Rotterdam
Regardz Airporthotel
Vliegveldweg 59-61, 3043 NT Rotterdam
Openingstijden van de beurs: 10.00 uur – 15.00 uur
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