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Z
elf had De Geus inge-
schat dat de halve cent
10.000 euro kon op-
brengen. Maar 42.000?
Met het opgeld (de

veilingkosten) erbij komt de op-
brengst op zo’n 50.000 euro, bijna
net zoveel als een kilo goud. 

Reden voor een klein feestje bij
de veilinghouder en handelaar in
oude munten. ,,De klant  sprong
een gat in de lucht en zei dat het
een geweldige aanvulling op zijn
pensioen is. Hier hadden we met
elkaar niet op gerekend.” 

In Nederland
De koper, een verzamelaar, wil
anoniem blijven. ,,Ik kan wel zeg-
gen dat het ernaar uitziet dat het
muntje in Nederland blijft. Daar
ben ik blij om”, zegt De Geus.
,,Daarmee is het niet uitgesloten
dat het binnen nu en 25 jaar nóg
een keer in de verkoop komt. De
koper van vandaag is in potentie

de verkoper van morgen. Dat is
het leuke van een veilingbedrijf.”

Dat De Geus er zo ver naast zat
met zijn taxatie is niet zo gek als
het klinkt. ,,Het is eigenlijk een
heel nietig muntje. Je treft ’m aan
in de nationale collectie, maar
daarnaast zijn er nog maar een
paar. Wat de munt verder bijzon-
der maakt is dat hij nog een origi-
nele muntkleur heeft. Dat zie je
nooit.”

Verzameling
De verklaring daarvoor is dat hij
hoogstwaarschijnlijk nooit in een
portemonnee heeft gezeten, maar
altijd in een collectie. De Geus:
,,Vroeger waren er welgestelde

mensen die munten verzamel-
den. Later heeft iemand de tegen-
woordigheid van geest gehad om
het muntje te behouden. Zo is het
van verzameling naar verzame-
ling gegaan.” 

Uiteindelijk besloot iemand die
het muntstuk al dertig jaar in het
bezit had, het te laten veilen. ,,In
al die tijd heb ik nog nooit zo’n
munt gehad, dan is het lastig
taxeren. Ik dacht: doe maar wat,
10 mille en dan brengt hij 42 mille
op. Gekkenhuis.”

‘Niet te vroeg juichen’
De Geus waarschuwt iedereen
die nog een half centje uit het be-
gin van de negentiende eeuw
heeft liggen niet te vroeg te jui-
chen.

,,Dit is echt een uniek muntje
omdat het zo zeldzaam en gaaf is.
Een ander muntje kan goed maar
een tientje opleveren. Je zult zien
dat nu ineens iedereen een half
centje uit die tijd heeft. Maar dat
vind ik ook wel leuk, want ze heb-
ben misschien wel iets anders
unieks.”
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▲ Veilinghouder Karel de Geus: ,,Ik dacht: doe maar wat. En dan brengt hij 42 mille op. Gekkenhuis.” FOTO DCI MEDIA

In 1826 gaven ze er nog geen cent voor. Maar
in 2020 is een antieke halve cent voor maar liefst
42.000 euro verkocht. Ook de Veldhovense
veilinghouder Karel de Geus is verrast door de
bizar hoge opbrengst van de halve cent die hij
veilde. ,,Hier hadden we niet op gerekend.”

Antieke halve cent levert
42.000 euroop bij veiling

Vergunning
voor uitlaten
honden in je
eigen bos 
Regio 5 

Huisartsen zagen de tweede co-
ronagolf in de Kempen beginnen
bij de jongeren. Daarna raakten
ouders besmet. En nu het virus
ook opa en oma bereikt, maken
huisartsen zich grote zorgen.
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Lage Mierde 

,,We maken ons absoluut zorgen.
We gaan nu de tweede golf mee-
maken”, zegt Hans Hendriks, huis-
arts in Lage Mierde. De Kempen
kleuren al een maand rood op de
coronakaarten van de overheid.
Hendriks en zijn collega’s in de
Kempen zagen de golf aankomen.
Het begon bij de jongeren.

Het is al wekenlang alarmfase
rood in de Kempen. Eerst had Berg-
eijk hoge scores, en daarna Reusel-
De Mierden, daarna Bladel. Uit de
cijfers die het RIVM gisteren be-
kendmaakte blijkt dat het nu weer
Reusel-De Mierden is met de
meeste besmettingen. De afgelopen
twee weken testten daar 137 men-
sen positief, circa 1 procent van het
totaal aantal inwoners.

Jonger dan dertig jaar
Opvallend is dat het aantal besmet-
tingen daags na Reusel kermis hal-
verwege september een stijging laat
zien. Maar uit het beperkte bron-
en contactonderzoek van de GGD
blijkt geen aantoonbaar verband.
Daaruit blijkt wel dat in het begin
de meeste inwoners van de Kem-
pen die positief testten, jonger dan
dertig waren. ,,Binnen onze prak-
tijk hadden we de afgelopen weken
meer dan 60 positieve patiënten en
ik hoorde dezelfde aantallen in
Reusel en Bladel.  En dat getal kan
je zo met x vermenigvuldigen: jon-
geren hebben er over het algemeen
geen of weinig last van, dus een
flink deel gaat zich ook niet testen
en loopt er dus ongemerkt ook lang
mee door”, zegt Hendriks.
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Artsen in
Kempen
ernstig
bezorgd 

De klant zei dat 
‘t een geweldige
aanvulling op zijn
pensioen is 
—Karel de Geus, veilinghouder


