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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 maart

Van het bestuur
Deze maand kan met name de bankbiljettenverzamelaar weer een mooie slag slaan
met diverse biljetten in UNC kwaliteit. Ook onder de andere kavels zijn er velen in een
mooie kwaliteit.

Van de redactie
Vanaf deze nieuwsbrief treft u onder het kopje 'Wijsheden over Nederlands geld' weer
een nieuwe artikelreeks aan. Met uiteraard mijn dank aan een van de leden die me dit
leuke boekje kado deed!

Alles draait om geld
Een prachtig schilderij van meester v.d. Velde ( 1633 – 1707 ) wordt binnenkort geveild.

De opbrengst is nu al geschat op tussen de 550.000 – 850.000 euro. Het bijzondere
kunstwerk is afkomstig van Eric Albeda Jelgersma.
Zelfs om het geboortehuis van Adolf Hitler is een grote ruzie ontstaan om geld. De
eigenaresse van het huis wat onder dwang verkocht moet worden, eist 1,5 miljoen euro!
Oostenrijk heeft er 310.000 euro voor over. Men wil voorkomen dat het huis vlak bij de
grens met Duitsland bedevaartsoord wordt voor Extreem Rechts.
In een kloosterkerk in Wenen is een overval gepleegd. Vijf broeders allemaal boven de
zestig jaar werden vast gebonden en gewond. Enkelen zijn er ernstig aan toe. De
overvallers wilden geld kostbaarheden. Er is een hele grote klopjacht op gang gekomen
naar de twee daders.
Bingo!!!! Bij een controle in de Maashaven in Rotterdam werd in een auto 400.000 euro
aan contant geld gevonden. Gebundeld in bankbiljetten van 50 en 100 euro. Chauffeur
en passagier zijn direct aangehouden, de heren worden verdacht van witwassen.
Uiteraard is het geld in beslag genomen gelijk met de auto.
In Duitsland is een bloeiende zwarthandel ontstaan met passen. Grote zwendel is
ontdekt met reisdocumenten van migranten waar wereldwijd mee gereisd kan worden.
Met de juiste papieren kunnen vastzittende migranten op de Griekse eilanden gelijk naar
Duitsland vliegen. Het hoeft geen betoog dat het aantal asielzoekers steeds meer zal
toenemen, richting Europa.
De jaarwisseling 2018/2019 is inmiddels voltooid. De schatting wat de schade betreft
wordt geschat op minimaal 20 miljoen euro, én daar zal het volstrekt niet bij blijven! De
schade die de vonkenregen te weeg heeft gebracht in Scheveningen is hierbij nog niet
inbegrepen’
N. Molenaar

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige

Afdrukbare versie puzzel
De oplossing van de vorige puzzel: Stuiver Kwartje
De winnaar is: W. Brouwer
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

Afdrukbare versie veilingopbrengsten

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

Gouden munt voor de Teylers
(Voor u, gelezen door mv. Molenaar in De Telegraaf 26-11 2018)

Weesp * Het Teyler Museum in Haarlem is na een veiling 31.000 euro armer, maar
een uitzonderlijke munt rijker. De gouden munt werd in 1646 geslagen in Recife,
tijdens het kortstondige bestaan van de Nederlandse kolonie aan de oostkust van
Brazilië.
Destijds vertegenwoordigde het goudstuk een waarde van 12 gulden.
De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling in Weesp had vooraf geschat dat
de munt uit ‘Nieuw Holland ‘ ongeveer 15.000 euro zou opbrengen, maar het werd
ruim het dubbele en daarmee een record bedrag voor zo’n soort munt. De
zeldzame munt werd geslagen in opdracht van de Geoctrooieerde West – Indische
Compagnie.
Op de voorkant staat het logo van de onderneming, die de geschiedenis inging als
WIC maar toen nog werd afgekort tot GWC.
Voor de stichting van de kolonie in Brazilië hield de onderneming zich vooral bezig

met het kapen van schepen. Na de verovering van een deel van Brazilië op de
Portugezen begonnen de Nederlanders met slavenhandel.

Broers vinden ruim honderd Romeinse munten in Berlicum
Voor u gelezen door Sylvia Kater op nu.nl d.d. 26 november 2018

Twee broers hebben bij het Brabantse Berlicum ruim honderd Romeinse munten
gevonden. Dat heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maandag laten
weten, nadat ze eerst langdurig onderzoek had gedaan naar de achtergrond van de
vondst en ook om te ontdekken of de bodem nog meer interessants bevatte.
Wim en Nico van Schaijk troffen de munten een jaar geleden al aan met
hun metaaldetector.
De Van Schaijks deden hun vondst vlakbij de Aa ter hoogte van Berlicum (gemeente
Sint-Michielsgestel). Het gaat om vier zilveren denarii en 103 voornamelijk bronzen
sestertii en assen. Deskundige Liesbeth Claes stelde vast dat ze zijn geslagen in het
tijdvak van de regeerperiode van keizer Vespasianus (69 na Chr.) tot aan die van
keizer Marcus Aurelius (180 na Chr.).
Het is duidelijk dat de munten lang in een natte omgeving hebben gelegen. Het
vermoeden is gerezen dat Romeinen ze bij een oversteekplaats in het water wierpen
als een soort offertje om een veilige oversteek over de rivier af te smeken.

Goud onttroond
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in de Telegraaf van 06/12 2018)

Het duurde zestien jaar, maar goud is zijn positie als meest waardevolle edelmetaal
kwijt. Palladium stootte goud woensdag van zijn troon. Het metaal bereikte een plek van
$ 1251 per troy ounce (31,3 gram). De oorzaak van de rally is het veranderde gebruik in
de industrie. Terwijl flintertjes goud in de smartphones zitten, is palladium gewild voor
katalysatoren van elektrische auto’s. De prijs stijgt ook vanwege gebrek aan palladium
in mijnen. Goud, woensdag nog op $ 1239 geprijsd, zal volgens ABN Amro maar kort
blijven. Volgend jaar zou een troy ounce goud al $ 1400 waard zijn, overigens nog ver af
van de $1838 in juli 2011.

Wijsheden over Nederlands Geld
(van H. ten Loo)

Duit
De duit is vanaf de 14e eeuw de benaming van een klein zilveren muntje met een
waarde van iets meer dan een halve cent, om precies te zijn: een achtste stuiver, De
duit, ook geschreven als deijt, duijt, duijtt en dueijt, werd later uit koper geslagen en

bleef tot de invoering van het decimale stelsel de gebruikelijke pasmunt in de
Republiek der Nederlanden.
Wordt vervolgd…

Beurzen
Zaterdagen Zondag 2 en 3 maart 2019 Nieuwegein
Beursfabriek Verzamel- en Curiosamarkt
Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein
Openingstijden van de beurs 09.30-16.30 uur
Zondag 24-3-2019 Berkel Enschot
Hotel "de Druiventros"
Bosscheweg 11, 5056 PP Berkel-Enschot
Openingstijden van de beurs: 10.00 uur – 15.00 uur

