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1968 - 2021

NUMISMATISCHE KRING ZEELAND  een vereniging met vele activiteiten

  * Lezingen
  
  * Onderlinge muntenveilingen
 
  * Ruilavonden

   

  Bijeenkomsten elke maand op de 2e dinsdag 
  (zie maandelijkse convocatie) behalve juli en augustus in
  Hof Mondriaan, Vrijlandstraat 28, 4337 EE Middelburg.

Lidmaatschap:  € 15,- per jaar, jeugdlidmaatschap (t/m 18 jaar) € 5,-.
  Nieuwe leden buiten Nederland € 30,-.
  Rabobank IBAN NL20 RABO 0138037485 
  tnv Numismatische Kring Zeeland, Arnemuiden.

Advertenties:  1/3 pag. € 35,-, 2/3 pag. € 55,-, 1 hele pag. € 80,- per jaar.
  (10 plaatsingen)

  BESTUUR
Voorzitter en Webmaster: H. Gardien,
Tijdelijk secretaris  Tel. 0118-553058, e-mail: bertgardien@zeelandnet.nl

Secretaris:  Vacant

  (Opgave nieuwe leden en redactie Munten Nieuws)

Penningmeester:  Mevr. R.M. de Rover
  Tel. 0118-602297
  e-mail: r.m.derover@gmail.com

Bestuurslid:  W. Krijger, tel. 06-12923745, e-mail: nkz@zeelandnet.nl

  ADRESSERING EN VERZENDING MUNTEN NIEUWS:
Bestuurslid:  W. Krijger, p/a Banckertstraat 14, 4371 BR Koudekerke,
  tel. 06-12923745, e-mail: nkz@zeelandnet.nl

WWW.DRUKKERIJVANKEULEN.NLTORENSTRAAT 38 
- SEROOSKERKE
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533e BIJEENKOMST 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor onze RUILAVOND die gehouden wordt op 
dinsdag 11 mei 2021 in HOF MONDRIAAN, Vrijlandstraat 28,  
4337 EE Middelburg. 
 
Toegankelijk voor rolstoelen. 
Zaal open vanaf 18.30 uur. 
 
Volop gratis parkeergelegenheid aan de achterzijde en aan de overzijde op het 
parkeerterrein van het winkelcentrum. 
 
 
We zijn helaas genoodzaakt om de 533e bijeenkomst in mei af te lasten in verband 
met het Corona virus. Lees ook de mededeling op de volgende pagina. Actuele 
informatie over het al dan niet doorgaan van de clubavonden kunt u lezen op de 
website van de NKZ. www.numismatischekringzeeland.nl 
 
**************************************************  
 
VOLGENDE BIJEENKOMST   ONDER VOORBEHOUD 
 
dinsdag 08 juni 2021       -       Ruilavond 
 
 
**************************************************  
INLEVEREN ONDERLINGE MUNTENVEILING 
 
Voor het inleveren van veiling items voor de onderlinge veilingen kan contact 
worden opgenomen met de veilingcommissie: 
Machiel Dubbeld  06-33004295 
Pieter Elenbaas 06-14958481 
 
***************************************************   
 
AGENDA RUIL- EN VERZAMELBEURZEN 
 
In verband met het Corona virus zijn er geen ruil- en verzamelbeurzen. 
 
***************************************************  

Afgelast - Afgelast  



-- 2 -- 
MEDEDELING BESTUUR 
 
Beste leden, 
 
Het nieuwe jaar is nu een bijna 6 maanden oud en we hebben het virus nog steeds 
niet onder de controle. Telkens weer een uitbraak maar de derde golf is op zijn 
retour. Maar er is ook een lichtpuntje, de vaccinaties liggen in Zeeland op schema 
en vele onder ons zijn tweemaal gevaccineerd. 
Dit geeft hoop en we denken er aan om in september de eerste bijeenkomst te 
houden. Dit alles vanzelfsprekend met veel slagen om de arm en afwachten wat 
de overheid nog voor ons in petto heeft. De eerste bijeenkomst sinds maart 2020 
heeft niet alleen het karakter van een hernieuwde kennismaking maar ook zal de 
uitgestelde ALV van februari 2021 gehouden worden.  
Volgens een goede traditie zal er na de ALV een verloting zonder nieten 
gehouden worden onder de aanwezige leden. Ik hoop dat dat er veel zullen zijn.  
Tot op heden is er, helaas, nog geen kandidaat voor de functie van secretaris. Wel 
is er een lid dat zich beschikbaar wil stellen voor de functie van voorzitter. 
Jammer genoeg woont hij hier niet in de buurt en zonder een secretaris is het dan 
moeilijk om de zaak draaiend te houden. Dus wie wil de secretaris functie op zich 
nemen ??? 
• Taken van de secretaris: 
• verwerkt de inkomende- en uitgaande poststukken van de kring; 

o Archiveren van de relevante stukken. 
• verzorgt de communicatie met andere kringen en relaties: 

o Archiveren van de relevante stukken. 
• zorgt voor de verslagen van de bestuursvergaderingen, alsmede de verslagen 

en organisatie van de algemene ledenvergaderingen; 
o inkopen prijzen voor de gratis verloting 
o opstellen agenda 
o maken en voorlezen jaarverslag 
o verslag van de alv 

• verzorgt de ledenadministratie; 
o maakt gebruik van het inschrijfformulier 
o ledengegevens vastleggen in bestand  

§ conform de AVG privacyverklaring 
• verzorgt de eindredactie van het clubblad; 

o Stelt agenda op voor beurzen nationaal en internationaal 
o Levert relevante artikelen voor het clubblad. 



   

MUNTHANDEL MARCEL VAN DAM

Axel - Tel. 0115 - 530969
E-marcelvandam@hetnet.nl

   Wij kopen en verkopen alle
   munten van het Koninkrijk en
   Overzee. Ook zijn wij ruim gesorteerd
   in de Nederlandse bankbiljetten.
   Zoekt u iets op het gebied van
   Euromunten, ook hier hebben
   wij alles van in huis.

Demuntenverzamelaar.nl
voor uw munten en bankbiljetten

MUNTHANDEL

G.HENZEN

KLASSIEKE OUDHEID

MIDDELEEUWEN

MODERNE TIJDEN
(geen euromunten)

Vraag onze rijk geïllustreerde gratis prijslijsten aan met vermelding 
van Uw verzamelgebied !

Heeft U munten te koop ? Wij betalen TOPPRIJZEN!!
Postbus 42 ~ NL-3958 ZT  Amerongen
Tel.0343-430564 ~ Fax 0343-430542

E-mail : info@henzen.org
Website : www.henzen.org

Robbert Boogaard 
TWEEWIELERS

Noordweg 19 - 4356 EA Oostkapelle - Tel./Fax 0118 581344
info@robbertboogaardtweewielers.nl - www.robbertboogaardtweewielers.nl

0075454.pdf   1 22-6-2012   10:50:44



Historisch Educatief Centrum 
“Het Oude Brandspuithuis”

Het “Oude Brandspuithuis” aan de 
Torenstraat 32 Serooskerke (W) is 

gevestigd in een, uit 1926 stammende 
stalling voor de lijkkoets en brandspuit. 

Er zijn 3 hoofd thema’s, nl. Goud, Rood en Rouw:
Goud: Overzicht archeologische opgravingen in het bijzonder 
op Walcheren en alles over de in Serooskerke gevonden 
goudschat van ruim 1100 gouden munten in 1966 en de 
zilverschat van ruim 800 zilveren munten in 1979.

Rood: een zeer uitgebreide collectie brandweer voorwerpen, 
enkele brandweerauto’s en meer dan 100 verschillende helmen.
Brandbestrijding door de eeuwen heen wordt duidelijk gemaakt 
door aanwezigheid van oude brandweerspuiten en voorwerpen.
Zelf een “brand” blussen mogelijk voor kinderen vanaf 4 jaar, en 
een foto-puzzeltocht voor de oudere kinderen. 

Rouw: het verhaal van de antieke lijkkoets met paard en 
informatie over begrafenisrituelen in Zeeland.

Wij staan klaar om u en de kinderen een interessante middag te 
bezorgen. Uitleg en begeleiding door deskundige vrijwilligers.
Voor openingstijden zie: www.hetoudebrandspuithuis.nl  0625500558

Voor al uw Koninkrijks-, Overzee- 
en Euromunten 

Vrijwel alle Euro en Koninkrijksmunten op voorraad. 
24 uur per dag open, kijk snel in onze webwinkel 

www.zonnemunten.nl
Verkoop en inkoop via internet en beurzen. 

Voor info: Henk Zonneveld tel. 0252 - 347740 
of mail naar info@zonnemunten.nl 

Numismatische Kring Zeeland
• jaarlijks 2 lezingen waarbij de munten en penningen te zien zijn.
• 2 onderlinge veilingen (april en november)
   waarvoor de leden kunnen inleveren.
   Het zijn zeer gevarieerde veilingen met voor elke verzamelaar wel
   iets aantrekkelijks.
• 6 ruilavonden met ruim aanbod

SEROOSKERKE

Geef eens een lidmaatschap van de 
Muntenverzamelaarsvereniging kado!

€ 15,00 per jaar.

U heeft daarvoor: 10 bijeenkomsten 
verdeeld in: 2 veilingen/ 2 lezingen/ruilen en koopavonden

Opgave: aan het bestuur (zie binnenzijde omslag)
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o Bepaald samen met de adverteerder de te plaatsen advertentie en 

geeft dit door aan de drukker. 
o Bepaald samen met het algemeen bestuurslid de omslag van het 

clubblad. 
• verzorgt de contacten met de adverteerders. 

o Bezoekt, bij voorkeur, de adverteerder en zorgt ervoor dat zij 
blijven adverteren 

o Benaderen van nieuwe adverteerders 
• Neemt contact op met de nabestaanden van een overleden lid: 

o Verstuurd een rouwkaart naar de nabestaanden. 
o Gaat eventueel naar de uitvaart. 
o Neemt contact op met de nabestaanden om eventueel hulp te 

bieden bij het afwikkelen van een verzameling. 
• Verzorgt een bloementje, fruitmand of cadeautje: 

o Bij ziekte van een lid. 
o Bij jubileum of een bijzondere gebeurtenis van een lid. 

• Indien van toepassing: het organiseren van een verzamelbeurs 

www.numismatischekringzeeland@zeelandnet.nl 
 
Namens het bestuur,  
 
Bert Gardien, voorzitter/secretaris.  
 
*************************************************** 
 
WAAROM VERZAMELEN MENSEN ? 
 
Van garages en zolders vol willekeurige spullen tot specifieke verzamelingen van 
munten, Elvis-spullen, horloges of barbiepoppen. Al eeuwenlang houden mensen 
van de kick die ze krijgen als een nieuw exemplaar aan de collectie kan worden 
toegevoegd. Zij verzamelen voor het pure plezier, maar verzamelen kan ook 
uitgroeien tot verzameldrang. In deze longread. 
 
1. Was verzamelen vroeger alleen voor elite? 
2. Zijn alle verzamelaars hetzelfde? 
3. Hoe ontstaan (verzamel) rages? 
4. Wanneer wordt verzamelen problematisch? 
5. Waar komt verzameldrang vandaan? 
6. Hoe kan verzameldrang behandeld worden? 
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1. Was verzamelen vroeger alleen voor elite? 
De eerste Europese verzamelingen dateren uit de zestiende eeuw. Zo was de 
Habsburgse keizer Rudolph II (1552-1612) een beroemd verzamelaar van 
bronzen beelden, munten, medailles en voorwerpen die gemaakt waren van ivoor, 
barnsteen, koraal en kristal. Ook bewaarde hij veel Indiase curiosa en wiskundige 
instrumenten. De verschillende objecten stelde hij tentoon in de Wunderkammer 
(een wonderlijke kamer die verwondering uitlokt.) in zijn paleis in Praag. In die 
tijd zijn er verschillende Wunderkammern te vinden in heel Europa en is 
verzamelen echt iets voor de elite. Aan het hof in Nederland worden vooral 
schilderijen, porselein, kristallen en andere objecten met een hoge geldwaarde 
verzameld. 
 
In de achttiende eeuw komen openbare verzamelingen zoals musea en 
bibliotheken op.  Collecties van kunstwerken en andere objecten worden 
systematisch tentoongesteld en voor een steeds groter publiek bereikbaar. Het 
doel van die openbare collecties is voornamelijk onderzoek en cultuurbehoud. De 
‘normale burger’ maakt vanaf dan kennis met een hobby die eerst alleen voor 
elite was en mensen gaan allerlei dingen verzamelen: zonder specifiek doel en 
meer als tijdverdrijf. De verzamelwoede van munten zorgt in 1980 voor een 
tekort aan wisselgeld. Vooral de laatste cent was zeer in trek. 
 
 
2. Zijn alle verzamelaars hetzelfde? 
De meeste verzamelaars beginnen al op jonge leeftijd: knuffeldieren, 
barbiepoppen, speelgoedautootjes en knikkers doen het altijd goed. Het zoeken 
naar ontbrekende dingen is voor veel mensen een boeiende bezigheid. De kick die 
ontstaat wanneer een object wordt gevonden die de verzameling kan vergroten of 
compleet kan maken is voor verzamelaars soms zelfs onbeschrijfelijk. Dat kan 
een logisch gevolg zijn van een hobby of interesse, bijvoorbeeld door het sparen 
van boeken van een bepaald genre waar je dol op bent. 
 
Grofweg zijn verzamelaars te onderscheiden in drie categorieën: 
a. De nostalgische verzamelaar gebruikt zijn verzameling als bron van 

herinneringen. Denk aan souvenirs die vaak worden gekocht op vakantie 
en thuis op een mooie plek worden neergezet. Diegene houdt op die 
manier vast aan het verleden (en meestal een mooie of fijne herinnering) 
en weet vaak exact te vertellen welk object waar en wanneer is verkregen. 

 
 



Munthandel Verschoor
Gespecialiseerd in de betere kwaliteiten van:

Historie- en Familiepenningen in zilver en goud
Provinciale- en Koninkrijksmunten

        1654. Vlissingen,  Scheepsmakersgilde                

POSTBUS 5803 - 3290 AC  STRIJEN
TEL: (078) 674 77 12 - FAX : (078) 674 44 24

info@verschoor.com
www.verschoor.com

Numismatische Kring Zeeland 
Numismatiek is veel meer dan munten verzamelen.  

Verken de geschiedenis door te verzamelen op 
land, soort of thema. Waar kun je zoal aandenken: 

Romeinse munten 

Griekse munten 

Byzantijnse munten 

Provinciaalse munten 

Koninkrijksmunten 

Gildepenningen 

Noodmunten 

Oorlogsmunten 

Loodjes 

Armen penningen 

Schroefpenningen 

Mis- en overslagen 

Munten op jaartal 

Porseleine Pee’s 

Euro munten per land 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Kom naar de  
Clubavonden! 



Frans Bekersstraat 1a   Tel.: 040-2123455 numis@kareldegeus.nl 
5504 JA  Veldhoven   Fax.: 040-2110845 www.kareldegeus.nl

KAREL DE GEUS MUNTVEILINGEN B.V.
Kosteloze taxatie door onze experts van al uw munten en bankbiljetten

Voor inkoop - verkoop - veilingen        taxaties - opdrachten - adviezen

Met belangstelling zien wij steeds weer uit naar nieuw  
materiaal voor onze internationale veilingen.

U mag ons dan ook ten alle tijden consulteren voor  
een vrijblijvend advies.

Ook een kosteloze taxatie van uw collectie  
behoort tot de mogelijkheden.

Van der Dussen Numismatic Books
Tel.: 043-3215119   www.vanderdussen.com

n
v
m
h

Munthandel Euromunt Goes

Postbus 25

4357 ZG Domburg

info@euromuntgoes.eu

www.euromuntgoes.eu

Inkoop  Verkoop   Taxatie

Voorraad munten van Proviciaal tot Heden

Koninklijke Nederlandse Munt artikelen

Kleine selectie Nederlandse bankbiljetten

Euromunten zowel Unc serie’s als Bu- & Proof(like) sets

Doorlopend te koop gevraagd goud, zilver en andere edelmetalen

www.euromuntgoes.eu
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b. De zogenaamde ‘jager’ heeft als verzamelaar een echte speurneus. Het 

vinden van dat zeldzame, excentrieke en ontbrekende object op een 
(ruil)beurs of (rommel)markt is waarom hij verzamelt. Diegene maak je 
dan ook niet blij met honderd nieuwe objecten voor zijn verzameling.  
Het liefst gaat hij zelf op zoek en wil hij de verzameling overzichtelijk 
houden door telkens slechts een aantal stuks toe te voegen. 

c. De statuszoekende verzamelaar laat zijn verzameling vaak ontzettend 
graag aan anderen zien. Hij heeft een plek ingericht waar hij zijn 
collectie, die vaak uit objecten met een hoge waarde bestaat, tentoonstelt. 
Hij geniet duidelijk van zijn bezit en ontvangt graag complimenten over 
zijn verzameling. Verzamelen doet hij dan ook niet puur voor zijn eigen 
plezier, maar om status te verkrijgen bij zijn omgeving. 

 
3. Hoe ontstaan (verzamel)rages? 
Door de jaren heen zijn er veel ‘verzamelrages’ geweest. Zoals dat gaat met een 
rage zijn bijvoorbeeld Pokémonkaarten of flippo’s een tijd lang ontzettend 
populair en neemt daarna de interesse af, bijvoorbeeld als de verzameling 
compleet is. Toch zijn er mensen die altijd zullen doorsparen en letterlijk naar de 
andere kant van de wereld vliegen voor een superzeldzaam exemplaar. 
 
Verzamelrages 
 
Flippo's zijn de schijfjes die in de zakken chips van Smiths verstopt zaten. Op de 
flippo werden verschillende stripfiguren afgebeeld, waaronder ook de personages 
uit de Looney Tunes.  
 
De Pokémon gekte en de grootschalige ruilhandel op de basisschool waren een 
enorme rage. Als je geluk had kreeg je een shiny kaart of een hele zeldzame.  
 
Kleine poppetjes met felgekleurd, wild en rechtop gekamde haren: de 
trollenpoppetjes. Eind jaren zestig begon de rage in Europa en in 2016 speelden 
de poppetjes de hoofdrol in de film Trolls.  
  
Knikkers zijn er in ontzettend veel verschillende soorten. Groot, klein, zwaar, 
licht, van steen of glas, met glitters of zonder glitters. Met die knikkers werden 
oneindig veel knikkerspelletjes gespeeld. 
  
Het sparen van voetbalplaatjes is van alle tijden. De laatste jaren kan op veel 
plaatsen in het land ook gespaard worden voor voetbalplaatjes van lokale 
voetbalclubs. 
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Diddl en zijn grote liefde Diddlina zijn stripfiguren in de vorm van witte 
springmuizen. Verzamelen kon in de vorm van knuffels, schrijfwaren, 
blocnoteblaadjes, briefkaarten, bekers en nog veel meer.  
 
Maar hoe ontstaat zo’n rage? En waarom wil iedereen ineens hetzelfde poppetje, 
sticker of barbie? Met de komst van internet en social media ontstaan en 
verspreiden rages zich tegenwoordig veel sneller dan vroeger. Maar dat is niet de 
enige verklaring want vroeger waren er ook genoeg rages zoals ploppers, 
skippyballen, hoelahoepen en jojo’s. Volgens marketingdeskundige Paul Sikkema 
letten kinderen enorm goed op elkaar en ontstaan de nieuwste rages nog altijd op 
het schoolplein. Ook groepsdruk speelt daarbij een belangrijke rol: je hoort er niet 
bij als je het niet hebt of als je er niet aan meedoet. 
 
Een aantal ingrediënten waar de meeste (grote) rages over beschikken zijn dat ze 
een spelelement bevatten, goedkoop zijn en gespaard kunnen worden. Toch blijft 
het een mysterie wat wel, en wat niet uitgroeit tot een rage, hype of trend. 
"De zakken chips met flippo's vliegen de winkels uit." 
 
4. Wanneer wordt verzamelen problematisch? 
Onschuldig verzamelen kan doorslaan in verzamelwoede, tegenwoordig bekend 
als ‘hoarding’. Naar schatting lijdt twee tot vijf procent van de Nederlandse 
bevolking aan zo’n verzameldrang. Hoarders hebben een aanhoudende moeite 
met het wegdoen van bezittingen en een sterke behoefte om voorwerpen te 
bewaren. Het grote verschil tussen normaal verzamelen en hoarden is dat ‘de 
normale verzamelaar’ zijn objecten sorteert, organiseert en eventueel tentoonstelt. 
Als je zo’n verzamelaar vraagt naar een specifiek object dan weet hij 
onmiddellijk waar het staat en kan hij het tevoorschijn halen. Ook heeft een 
normale verzamelaar voornamelijk veel plezier in het verzamelen, zelfs als dat 
aparte vingerhoedjes, zeldzame bierdopjes, excentrieke lepeltjes of ouderwetse 
poppen zijn. 
 
Dat laatste is absoluut niet het geval bij hoarders. Zij verzamelen dan ook (véél) 
willekeurige spullen. Wanneer iemand zo’n aanhoudende moeite heeft met het 
wegdoen van bezittingen en steeds maar meer verzamelt, kan de diagnose 
verzameldrang worden gesteld door een psychiater, psycholoog of specialist. 
Daarbij wordt gekeken naar een aantal kenmerken. De verzamelde spullen 
veroorzaken een enorme rommel, waardoor woonruimtes niet of nauwelijks meer 
gebruikt kunnen worden. De verzameling zorgt voor beperkingen in het sociale 
leven of op het werk, en de verzameldwang kan niet worden verklaard door een 
andere psychische stoornis. 
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Voor openingstijden zie: www.hetoudebrandspuithuis.nl  0625500558

Voor al uw Koninkrijks-, Overzee- 
en Euromunten 

Vrijwel alle Euro en Koninkrijksmunten op voorraad. 
24 uur per dag open, kijk snel in onze webwinkel 

www.zonnemunten.nl
Verkoop en inkoop via internet en beurzen. 

Voor info: Henk Zonneveld tel. 0252 - 347740 
of mail naar info@zonnemunten.nl 

Numismatische Kring Zeeland
• jaarlijks 2 lezingen waarbij de munten en penningen te zien zijn.
• 2 onderlinge veilingen (april en november)
   waarvoor de leden kunnen inleveren.
   Het zijn zeer gevarieerde veilingen met voor elke verzamelaar wel
   iets aantrekkelijks.
• 6 ruilavonden met ruim aanbod

SEROOSKERKE

Geef eens een lidmaatschap van de 
Muntenverzamelaarsvereniging kado!

€ 15,00 per jaar.

U heeft daarvoor: 10 bijeenkomsten 
verdeeld in: 2 veilingen/ 2 lezingen/ruilen en koopavonden

Opgave: aan het bestuur (zie binnenzijde omslag)



   

MUNTHANDEL MARCEL VAN DAM

Axel - Tel. 0115 - 530969
E-marcelvandam@hetnet.nl

   Wij kopen en verkopen alle
   munten van het Koninkrijk en
   Overzee. Ook zijn wij ruim gesorteerd
   in de Nederlandse bankbiljetten.
   Zoekt u iets op het gebied van
   Euromunten, ook hier hebben
   wij alles van in huis.

Demuntenverzamelaar.nl
voor uw munten en bankbiljetten

MUNTHANDEL

G.HENZEN

KLASSIEKE OUDHEID

MIDDELEEUWEN

MODERNE TIJDEN
(geen euromunten)

Vraag onze rijk geïllustreerde gratis prijslijsten aan met vermelding 
van Uw verzamelgebied !

Heeft U munten te koop ? Wij betalen TOPPRIJZEN!!
Postbus 42 ~ NL-3958 ZT  Amerongen
Tel.0343-430564 ~ Fax 0343-430542

E-mail : info@henzen.org
Website : www.henzen.org

Robbert Boogaard 
TWEEWIELERS

Noordweg 19 - 4356 EA Oostkapelle - Tel./Fax 0118 581344
info@robbertboogaardtweewielers.nl - www.robbertboogaardtweewielers.nl

0075454.pdf   1 22-6-2012   10:50:44
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5. Waar komt verzameldrang vandaan? 
Geen enkele hoarder is hetzelfde: zij hebben allemaal een andere verzameling en 
een ander motief om te verzamelen. Verschillende factoren kunnen van invloed 
zijn op de ontwikkeling van een verzamelstoornis. Uit onderzoek blijkt dat 
ongeveer de helft van de extreme verzamelaars aangeeft dat zijn of haar ouder(s) 
ook graag verzamelt. Om die reden wordt verwacht dat genetische factoren een 
belangrijke rol spelen. Naast dat het verzamelen vaak in de familie voorkomt, is 
besluiteloosheid een opvallende eigenschap van mensen die lijden aan een 
verzamelstoornis en spelen belangrijke en traumatische gebeurtenissen in het 
leven een grote rol voor de ontwikkeling van een verzamelstoornis. Uit 
onderzoek blijkt dat mensen die aan een verzamelstoornis lijden vaak aangeven 
dat zij, vlak voordat de stoornis in extreme mate tot uiting kwam, een 
traumatische ervaring hebben meegemaakt. 
 
Ook speelt ‘gewoonte’ een belangrijke rol. Neem bijvoorbeeld iemand die 
verslaafd is aan het verzamelen van kranten, en iedere dag na het ontbijt de krant 
van die dag op een stapel legt. Voor diegene bestaat de optie ‘weggooien’ 
gewoonweg niet omdat hij dag in dag uit de kranten op elkaar stapelt. Het 
verzamelen van de kranten is een automatisch proces geworden. Automatisch 
vertoond gedrag kan doorbroken worden door de omgeving aan te passen, zodat 
op die manier nieuwe gedragingen worden uitgelokt. 
 
Daarnaast lijdt ongeveer driekwart van de mensen met een verzamelstoornis ook 
aan stemmingswisselingen en/of een angststoornis. Ze kunnen extreem bang zijn 
voor het loslaten van het verleden en houden daar aan vast middels hun 
verzameling. Een aantal psychologische factoren spelen ook mee: ze willen niets 
verspillen (het object zal ooit nog wel een keer gebruikt kunnen worden) ze zijn 
bang een verkeerde beslissing te maken, ze willen keuzestress vermijden, ze 
hechten sentimentele waarde aan objecten en willen de huidige situatie graag 
behouden omdat ze bang voor verandering zijn. 
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6. Hoe kan verzameldrang behandeld worden? 
Sinds 1998 wordt hoarding in de DSMS-IV (het verzamelboek voor psychische 
aandoeningen) onderscheiden van de obsessieve-compulsieve stoornis. 
Verzameldrang op zich bleek onderscheidend genoeg te zijn en vereist een andere 
aanpak. 
De meest effectieve behandeling voor de stoornis is cognitieve gedragstherapie. 
Daarbij wordt samen met de therapeut onderzocht wát de denkgewoonten zijn en 
op welke manier er anders naar probleemsituaties gekeken kan worden. Tijdens 
die gedragstherapie leert iemand zijn of haar bezittingen te ordenen of weg te 
doen. Ook leert diegene zijn of haar neiging om nieuwe spullen aan te schaffen te 
beheersen. 
 
In het kort 
• Mensen houden al eeuwenlang van verzamelen. Zo werden in de 

zestiende eeuw de zogeheten Wunderkammern ontworpen waar koningen 
en keizers (de elite) dure en waardevolle spullen tentoonstelden. 

• Met de komst van openbare verzamelingen zoals musea en bibliotheken 
komt de ‘gewone burger’ in contact met verzamelingen. Vanaf dan gaan 
steeds meer burgers ook verzamelen: zonder specifiek doel en meer als 
tijdverdrijf. 

• Er zijn grofweg drie soorten verzamelaars. De nostalgische verzamelaar 
hecht waarde aan objecten met herinneringen, de jagende verzamelaar is 
altijd op zoek naar dat specifieke zeldzame object, en de statuszoekende 
verzamelaar laat zijn collectie graag zien aan anderen. 

• Wanneer onschuldig verzamelen doorslaat in verzamelwoede spreken we 
van een verzamelstoornis, ofwel hoarding. Hoarders kunnen geen spullen 
meer weg doen en bewaren alles onder het mom: “Dit komt vast ooit nog 
een keer van pas.” 

• Zo’n verzameldrang kan behandeld worden met (cognitieve) 
gedragstherapie waarbij de extreme verzamelaar leert om spullen weg te 
doen, en de neiging om nieuwe spullen aan te schaffen te beheersen.  

 
Dit artikel geeft duidelijk aan dat verzamelen iets is dat in de mens zit. Dus 
ook in de leden van de NKZ. Laten we dit niet vergeten en er voor zorgen dat 
de vereniging blijft bestaan. 
 
Bron: https://npokennis.nl/longread/7660/waarom-verzamelen-mensen 
 
*************************************************** 
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NUMISMATISCHE KRING ZEELAND  een vereniging met vele activiteiten

  * Lezingen
  
  * Onderlinge muntenveilingen
 
  * Ruilavonden

   

  Bijeenkomsten elke maand op de 2e dinsdag 
  (zie maandelijkse convocatie) behalve juli en augustus in
  Hof Mondriaan, Vrijlandstraat 28, 4337 EE Middelburg.

Lidmaatschap:  € 15,- per jaar, jeugdlidmaatschap (t/m 18 jaar) € 5,-.
  Nieuwe leden buiten Nederland € 30,-.
  Rabobank IBAN NL20 RABO 0138037485 
  tnv Numismatische Kring Zeeland, Arnemuiden.

Advertenties:  1/3 pag. € 35,-, 2/3 pag. € 55,-, 1 hele pag. € 80,- per jaar.
  (10 plaatsingen)

  BESTUUR
Voorzitter en Webmaster: H. Gardien,
Tijdelijk secretaris  Tel. 0118-553058, e-mail: bertgardien@zeelandnet.nl

Secretaris:  Vacant

  (Opgave nieuwe leden en redactie Munten Nieuws)

Penningmeester:  Mevr. R.M. de Rover
  Tel. 0118-602297
  e-mail: r.m.derover@gmail.com

Bestuurslid:  W. Krijger, tel. 06-12923745, e-mail: nkz@zeelandnet.nl

  ADRESSERING EN VERZENDING MUNTEN NIEUWS:
Bestuurslid:  W. Krijger, p/a Banckertstraat 14, 4371 BR Koudekerke,
  tel. 06-12923745, e-mail: nkz@zeelandnet.nl
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