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Kringnieuws

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 september.

Van het bestuur
Aan het begin van ons 47e verenigingsjaar (waar blijft de tijd!) kijkt het bestuur uit naar weer een
grote opkomst op de veilingavonden.
Rekening houdende met de mogelijkheid dat u, na deze mooie zomer, door uw vakantiegeld heen
bent, heeft de veilingmeester zorggedragen voor een veiling met veel scherp geprijsde kavels met
daarbij toch nog veel kavels in zeer mooie kwaliteit!

Van de redactie
Onder het kopje 'uit-de-oude-doos' deze keer het begin van een artikel uit het Nieuwsblad van de
Bollenstreek van 9 september 1987!
Het blijft (vind ik) altijd leuk om terug te kijken in het verleden van onze vereniging.

Alles draait om geld
Bij een zonderopruiming van een kinderloos echtpaar werd een heel bijzonder stuk ontdekt door
een familie lid: een opvallend aparte vaas van dertig centimeter hoog, vervaardigd van Chinees
porselein. De vaas had een taxatie waarde van op zijn minst een half miljoen euro. De opbrengst
was helemaal verbazing wekkend: 16,2 miljoen euro bood een verzamelaar uit Azië voor de vaas
afkomstig uit de 18e eeuw.
De Duitse justitie neemt het twee schatzoekers hoogst kwalijk dat er met geen woord gerept is
over een opzienbare vondst van maar liefst 10.000 zilveren middeleeuwse munten die werden
ontdekt met een metaaldetector. Onderling werd de schat keurig verdeeld, terwijl aanmelding
verplicht is. Vanzelfsprekend worden de heren vervolgd.
De gealarmeerde Nederlandse politie vond in een woning een kluis die gevuld was met
honderdduizenden euro’s. Kort te voren was de woning bezocht door een overvaller die ongewild
een kluis zonder inhoud had meegenomen. Er is een verdacht familielid aangehouden.

Een vakantieganger afkomstig uit Nederland wilde in Duitsland 10.000 euro uit de automaat
pinnen. Dat leek te lukken maar toen hij later zijn geld ging natellen bleek dat hij 2000 euro tekort
kwam. De automaat had kort daarna voor de tweede keer nog 2000 euro uitgespuugd, dit had de
man niet afgewacht! In Duitsland wordt het geld bij grote bedragen in twee keer gestort. Hij kon
fluiten naar de 2000 euro, die had de volgende klant inmiddels mee genomen.
Zuid–Korea heeft onlangs een wrak van Russische makelij ontdekt op 434 meter diepte wat
misschien nog wel 5500 kisten met goud aan boord heeft. Het is bekend dat het marinevaartuig
gezonken is in 1905 tijden een zeeslag met Japanners.
Ook in Nederland komen steeds minder namaak eurobiljetten in het betalingsverkeer voor. Vooral
in Europa is de afname nog scherper, in de eerste helft van dit jaar werden er slechts 20.700
namaak eurobiljetten ontdekt. Wereldwijd gingen 300.000 namaak exemplaren in de vernieling.
In Warmond zijn onlangs vier winnaars dolgelukkig gemaakt met een geldprijs van de Postcode
Loterij. Twee personen wonnen elk 25.000 euro en twee anderen wonnen maar liefst elk 50.000
euro. Als extraatje werd er ook nog één auto verloot onder de geluksvogels.
Nel Molenaar

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige

Afdrukbare versie puzzel
De oplossing van de vorige puzzel: Muntmeesterteken
De winnaar is: J.Th. van Schie
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.

Kavellijst volgende veiling: zie site onder kopje “veilingen en taxaties”

Opbrengsten vorige veiling

Afdrukbare versie veilingopbrengsten

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

Koningsdiamant onder de hamer
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in de Telegraaf van zaterdag 2 april 2018)

GENÉVE . De blauwe Farnese - diamant die driehonderd jaar in handen is geweest van
Koninklijke families in Europa, wordt geveild.

De veilingmeesters van Sotheby’s in Londen verwachten dat de diamant omgerekend €3 tot 4,3
miljoen opbrengt. De steen van 6,1 karaat is gedolven in India en werd eerst gegeven aan
Elisabeth Farnese, de dochter van de hertog van Parma, toen ze in 1715 trouwde met Filips V van
Spanje.
De diamant ging van generatie op generatie en omdat hun afstammelingen met kinderen van
andere koningshuizen trouwden, ging de steen van Spanje naar Frankrijk, Italië en Oostenrijk.

Parkeerplek voor 125.000 euro
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in het Leidsch Dagblad van 1 mei 2018)

Amsterdam* Een nieuwe mijlpaal in de al maar stijgende prijzen van onroerend goed: in de Lange
Leidse dwarsstraat in Amsterdam, ter hoogte van nummer 12, staat een parkeerplek te koop voor
125.000 euro.
De parkeerplaats biedt ruimte voor een auto en motor en is via een loopdeur en een trap naar
beneden te bereiken. De auto wordt met een liftsysteem naar boven en beneden gebracht.

Meevallertje
(Voor u, gelezen voor u, door mw. Molenaar in De Telegraaf van 16 mei 218)

Elf jaar lang stond die oude vaas maar te verpieteren in de garage van de 83 –jarige Britse Anne
Beck. Foeilelijk vond ze het erfstuk, en ze wilde er nog geen gladiool in kwijt. De verhuizing naar
het rustoord kwam dan ook heel goed uit, kon dat ding naar het antiekzaakje op de hoek van de
straat.
Daar kreeg de eigenaar bijkans een rolberoerte toen hij de vaas onder ogen kreeg. Het bleek te
gaan om een relikwie uit de Qingdynastie. (17e eeuw ) en werd geschat op 80.000 euro. De
geluksvogel: “Ik had gehoopt op hooguit honderd euro”

Uit-de-oude-doos
In september 1987 werd het 15-jarig jubileum van onze kring gevierd. In dit en de volgende
nieuwsbrieven zal ik u delen van een artikel in het Nieuwsblad van de Bollenstreek op 9
september van dat jaar weergeven.
We beginnen met een afbeelding van een muntatelier wat centraal in het artikel stond:

Muntatelier, getekend door Hans Burgmair in het begin van de 16e eeuw. Op de achtergrond zien
we de muntmeester onderhandelen met een koopman over de aanschaf van de benodigde
grondstoffen. In het midden van de tekening wordt het metaal op de juiste dikte gehamerd waarna
de man met de schaar (links) er de munten uitknipt. Nadat ze geveild zijn, om ze op het juiste
gewicht te krijgen, zien we rechts hoe de munter de beeldenaar in de munt slaat.
Wordt vervolgd..
Hans van der Star

Beurzen
Zondag 9-9-2018 Berkel Enschot
Hotel "de Druiventros"
Bosscheweg 11, 5056 PP Berkel-Enschot
Openingstijden van de beurs: 10.00 uur – 15.00 uur
Zaterdag 22-9-2018 Houten
Muntmanifestatie Expo Houten

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

