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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 8 oktober. 
  

Van het bestuur 

Uitnodiging 

Bij deze nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden 
zal worden op 8 oktober 2019 in ‘t Poelhuys, Vivaldistraat 4 te Lisse. Daar wij, gezien 
het programma, om 20.00 uur willen beginnen verzoek ik iedereen op tijd aanwezig te 
zijn. 

De jaarstukken ontvangt u in een speciale nieuwsbrief. Uiteraard reken ik op een grote 
opkomst!! 

Martin Tetteroo (voorzitter)  

  

Van de redactie 

Het is weer de oktober kringavond. We beginnen met een zeer uitgebreide 
jaarvergadering die onze voorzitter altijd weet in te perken tot een kwartiertje! Daarna de 
gebruikelijk korte veilinglijst waarbij de veilingmeester er wederom in is geslaagd om een 
mooie veiling samen te stellen. Wij zien hem dan graag zonder retouren huiswaarts 
gaan! 
  
  
 



 Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige 

 
Afdrukbare versie Puzzel 

De oplossing van de vorige puzzel: Papiergeld 
  
De winnaar is: De heer K. Verhaar  
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......... 

                    Diamant zo groot als een tennisbal gevonden  

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in Het Leidsch Dagblad van 27 april 2019) 

Gaborone * In een mijn in Botswana is een diamant gevonden zo groot als een tennisbal. 
Dat heeft de exploitatiemaatschappij Lucara Diamond bekend gemaakt. 

De edelsteen van 1758 karaat  heeft qua zuiverheid niet de kwaliteit en zal daarom naar 
verwachting niet de hoofdprijs opbrengen. 

De bedrijfsleiding van de mijn in het zuiden van Afrika wil geen indicatie geven van de 
waarde. In 2015 werd in dezelfde mijn een steen van topkwaliteit en 1109 karaat 
gedolven: die verwisselde negen jaar later voor 47,5 miljoen euro van eigenaar. 

De tot dusver de grootste diamant ooit gerapporteerd is nog altijd de Cullinan, 3106 
karaat, gevonden in 1905 bij Pretoria in Zuid – Afrika. Hij behoord sindsdien tot de Britse 
kroonjuwelen. 

Munt voor herdenking 2020 

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in het Leidsch Dagblad van 30 april 



2019                                         

Van onze verslaggever 

Den Haag* Een viering van het vrouwenkiesrecht of 75 jaar vrijheid. Die thema’s worden 
onder meer genoemd voor herdenkingsmunten die in 2020 geslagen worden. 

Die twee opties worden in elk geval meerdere keren aangedragen bij het Ministerie van 
Financiën. Het ministerie zet via de internetconsultatie “Muntthema 2020 “ de poorten 
open voor iedereen om thema’s aan te dragen voor de herdenkingsmunten van volgend 
jaar. 

Met nog een week te gaan tot de consultatie sluit, zijn er drie opties, die het meest 
genoemd worden. Ten eerste is dat de viering van 75 jaar vrijheid, na het einde van 
deTweede Wereldoorlog in 1945. Van de zestien publieke inzendingen tot nu toe, zijn 
vier voorstander van dit thema voor de munt. Er zijn overigens ook nog vijf mensen die 
hun suggestie niet in het openbaar wilden delen. Uniek zou een ‘vredemunt’ niet zijn, 
want ook in 2005 en 2015 werden respectievelijk 60 en 70 jaar vrede al met een munt 
herdacht. “In die zin is 75 jaar vrede geen onderscheidend thema”, staat in een van de 
reacties. “Maar wel een thema dat belangrijk blijft en waar je niet genoeg bij stil kunt 
staan.” Een tweede populair thema is de viering van het vrouwenkiesrecht. Dat werd in 
1919 ingevoerd, maar in 1920, volgend jaar 100 geleden, ging er daadwerkelijk voor het 
eerst een vrouw naar de stembus. “ Het honderd jarig bestaan van dit recht, dat zo veel 
impact heeft gehad, is toch iets om als Nederland trots op te mogen zijn “, valt in een 
reactie te lezen. Aletta Jacobs wordt dan genoemd als kandidaat om de munt te sieren. 

Spelregels 

Dat mag volgens de spelregels van de consultatie niet. “Er dient alleen een thema 
voorgesteld te worden, muntontwerpen worden niet meegenomen”, meldt het ministerie. 
En als er een persoon wordt voorgesteld voor op de munt, moet die wel overleden zijn. 
Dat laatste geldt in elk geval voor Albert Cuyp, die door meerdere inzending wordt 
voorgedragen. Volgend jaar is het namelijk 400 jaar geleden dat hij geboren werd in 
Dordrecht. En die stad viert volgend jaar ook nog eens dat ze 800 jaar stadsrechten 
heeft. Ook de 200ste geboortedag van de schrijver Eduard Douwes Dekker, beter 
bekend als Multatuli , wordt genoemd. 

                                                                    

Contant geld blijft 

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in  De Telegraaf van 2 mei 2019) 

Ondanks de alleen maar groeiende populariteit van giraal betalen met passen, telefoons, 
horloges en ringen, moeten banken contant geld zo veel mogelijk beschikbaar houden. 

Winkels waar consumenten voor levensmiddelen nergens anders terecht kunnen, zoals 
lokale supermarkten, blijven munt- en briefkaarten ook accepteren. Deze harde 
afspraken zijn gemaakt in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Van banken 
winkels en horeca tot de Consumenten en Ouderenbond voeren hierin jaarlijks met 
elkaar overleg over de kosten en beschikbaarheid van betalen in Nederland. Het 
polderoverleg voorkwam vorig jaar bijvoorbeeld dat gemeentehuizen cashbetalingen 



zouden afschaffen. Verder wordt gezorgd dat geldautomaten beschikbaar blijven en ook 
toegankelijk voor blinden en slechtzienden  

Wijsheden over Nederlands Geld 

Wijsheden over Nederlands Geld (vervolg) 

(van H. ten Loo) 

Cent (vervolg) 

Hij heeft een aardig centje verdiend:      Hij is rijk geworden 

Een cent met een gat brengt altijd wat:  Droeg men als geluksmunt aan een kettinkje 

Hij deugt voor geen cent:                      Over iemand die niet deugt 

Hij valt dood op een cent:                     Hij is gierig 

Hij zit op zijn centen:                             Hij is gierig 

Het kan me geen cent schelen:             Dat kan me niets schelen 

Ik geef geen cent meer voor zijn leven:  Hij zal ongetwijfeld doodgaan 

Alles is tot op de laatste cent betaald:    Alles is betaald 

Je zou hem zo een cent geven:             Over iemand die er sjofel uitziet 

Ik zoek een vrouw met centen:              Ik zoek een rijke vrouw 

Daar loopt voor vijf centen:                   Daar loopt een rijkaard 

Geen cent te makken hebben:              Arm zijn 

  

Wordt vervolgd… 

  
  



  
  

 

Beurzen 

28 en 29 september 
  

Valkenburg a/d Geul 
 ‘De Polfermolen’, Plenkertstraat 50 

internationale beurs voor papiergeld en historische waardepapieren 
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur 
Zondag van 10.00 tot 16.00 uur 

  

  
 


