
K arel de Geus van het ge-
lijknamige veilinghuis
uit Veldhoven weet het
zeker.

Voor zijn numismatische voor-
werpen zoals oude munten, pen-
ningen en bankbiljetten, maar
ook voor andere verzamelobjecten
is een gespecialiseerde veiling het
beste medium om de waar aan de
man te brengen.

„Sinds vier jaar zijn onze veilin-
gen realtime online te volgen. Dat
is een bijzonder waardevolle toe-
voeging, want nu kan ik ook inter-
nationaal meespelen. Het bereik is
enorm”, benadrukt hij. „Ik heb nu
klanten in 60 landen.”

Sinds 1980 handelt De Geus in
oude munten. Oorspronkelijk
startte hij meteen een winkel in
het centrum van Eindhoven, maar
zijn huidige veilingbedrijf is al
weer bijna tien jaar gevestigd in

het gebouw van de voormalige Ra-
bobank in Veldhoven.

„Als kind verzamelde ik al mun-
ten. Maar omdat ik niet veel zak-
geld had, ging ik al snel over tot
de handel in munten. En dat be-
viel nog beter”, lacht hij.

Op de dag dat hij 21 werd, be-
gon hij met een winkeltje van
slechts 12 vierkante meter.

Jarenlang was dit winkeltje een
vertrouwd beeld op de Stratumse-
dijk in het centrum van Eindho-
ven. Het liep zo goed dat De Geus
in 1990 de tien keer zo grote ruim-
te naast zijn winkel kon betrek-
ken.

„Maar ik voelde me toch meer
handelaar dan winkelier. Dus
toen ik in 1995 door A.G. van der

Dussen BV uit Maastricht werd be-
naderd met de vraag of ik interes-
se had in overname van zijn vei-
linghuis, was het voor mij duide-
lijk.”

Inmiddels is zijn bedrijf uitge-
groeid tot een toonaangevend vei-
linghuis dat twee keer per jaar een
internationale veiling organiseert.
Begin oktober staat alweer de 40e
veiling op het programma.

„In eerste instantie heb ik me
verzet tegen online veilingen,
want de zaal zat toch altijd vol.
Maar vier jaar geleden ben ik over-
stag gegaan. Daar heb ik geen spijt
van: mijn speelveld is de wereld.
Waarbij ik wel iedere veiling weer
verheugd ben door de enorme be-
langstelling en fysieke deelname
van klanten aan onze veilingen.
Als ik me enige zorg mag maken
voor de toekomst, dan is het dat
het direct contact met onze rela-
ties aanmerkelijk minder wordt
als ze besluiten om online vanuit
de luie stoel te gaan bieden.”

Belangrijk binnen het veilingbe-

door Hanneke van den Nieuwenhof
e-mail: h.vdnieuwenhof@ed.nl

EINDHOVEN. Na 56 jaar komt er
een einde aan Veilinghuis van der
Sommen, het enige algemene vei-
linghuis dat Eindhoven ooit heeft
gehad. Han van der Sommen, di-
recteur-eigenaar van het veiling-
huis zet er een punt achter.

„Niet omdat er geen brood
meer in zit”, verzekert hij. „Als ik
jonger was zou ik met plezier
doorgaan. Maar inmiddels heb ik
de pensioengerechtigde leeftijd be-
reikt en fysiek begin ik te merken
dat het allemaal niet even makke-
lijk meer gaat als vroeger. En geen
van mijn kinderen heeft de ambi-
tie het veilinghuis over te nemen.
Dus ik kan wel doorgaan tot mijn
tachtigste, maar het lijkt me beter
te stoppen nu het nog goed gaat.”

Hoewel het veilinghuis maar
twee generaties heeft bestaan, is
er wel sprake van een familiebe-
drijf. Meer dan een halve eeuw
werden eerst door vader Wilhel-
mus en later door zoon Han van
der Sommen minstens vier keer
per jaar vele honderden spullen af-
gehamerd: van antieke meubels,
zilver, kunst, sieraden en lampen
tot porselein, kristal en tapijten.
Allemaal spullen die particulieren
om diverse redenen kwijt wilden
en daarom bij het veilinghuis ter
verkoop aanboden. De veilingen
boden een spektakel waar men
graag voor aanschoof. Om iets op
de kop te tikken of het spannende
spel van het bieden te volgen.

„Mensen hebben me al laten
weten dat ze heel jammer vinden
dat we er niet meer zijn. Voor vas-

te klanten was dit met kijkdagen
ook echt een ontmoetingsplek. Ze
dronken hier samen koffie.”

Nu zal het ‘eenmaal, ander-
maal’ nooit meer uit de mond van
Van der Sommen klinken.

„Maar dat was toch al even gele-
den”, benadrukt hij. „Vanaf 2009
richtten we ons al op internetvei-
lingen. Zo kunnen mensen ook
voor een klein bedrag een item ko-
pen. In een fysieke veiling is het
ondoenlijk al dat kleine spul mee
te nemen. Dan ben je twee keer
zo lang bezig. Online gaat dat pri-
ma. En je hoopt dat die mensen te-
rugkomen voor een ander item.”

Maar de belangrijkste reden
om over te stappen naar de digita-
le veiling, waar mensen konden
bieden per inschrijving was toch
het gemak voor de klant.

„De meeste kopers zijn mensen
van 35, 40 tot 55, 60. Die hebben
inmiddels wat te besteden. Maar
die groep heeft het wel druk, dus
dan is een internetveiling heel
handig. Wat dat betreft waren we
er snel bij. Rond 2000 zijn we on-
ze catalogi al online gaan zetten.”

In 1976 stapte Van der Sommen
bij zijn vader in de zaak. Bewust
kozen ze voor een veilinghuis met
artikelen in het middensegment.

„Mijn vader is in 1959 met het
veilinghuis begonnen. In dat jaar
kocht hij een pand aan de Paradijs-
laan. In het begin woonden we er
boven. Het veilinghuis heeft er tot
1998 gezeten. Een heerlijke plek,
maar met steeds minder parkeer-
plaats. En dat was een voorwaar-
de. We wilden niet naar een in-
dustrieterrein verkassen. Op de

Hamsterstraat vonden we wat we
zochten. Een plek in de stad met
veel ruimte en parkeerplaatsen. Je
kunt er makkelijk laden en lossen.
We hebben wel eens een oude
brandweerwagen geveild: die reed
zo naar binnen.”

Van der Sommen kijkt met ple-
zier terug op zijn loopbaan. „Ik
vond het leuk, spannend: een inte-
ressante job. Je komt overal, ont-
moet veel mensen en ziet de
meest uiteenlopende spullen.
Soms boden mensen iets aan en
dan kwamen we bij hen thuis nog
betere zaken tegen. We kwamen
eens een schilderij tegen met een
grote scheur. De eigenaren wilden
het bij wijze van spreken al weg-
gooien, maar wij zagen er een
mooi werk in. Het leverde op de
veiling tienduizenden euro op. La-
ter heeft het op de Tefaf gehan-
gen.”

Door er zoveel mee bezig te
zijn, leer je de waarde en waarde-
ring goed inschatten, stelt Van der
Sommen. „Die wisselen nog wel
eens. Kijk naar tin en koper. Maar
ook voor eikenhouten meubels en
Friese staartklokken zijn nog wei-
nig liefhebbers te vinden.”

De toptijd voor het veilinghuis
lag tussen 1990 en 2000, consta-
teert Van der Sommen. „Toen was
de animo echt heel groot. We ver-
kochten luxe goederen. Econo-
misch ging het in die tijd heel
goed, dus mensen hadden wat te
besteden en antiek was een tover-
woord. Daar kwam iedereen op af.
Dat ligt nu anders.”

Maar niet alleen de klanten,
ook de veilingen zijn nu anders.
Inmiddels zijn er steeds meer ge-
specialiseerde online veilinghui-
zen zoals Catawiki en digitale ver-
koopkanalen waar je per opbod
kunt kopen en verkopen zoals
e-Bay of Marktplaats.

„Dat past helemaal in deze tijd.
Die veilinghuizen hebben minder
kosten omdat ze niets hoeven op
te slaan en geen kijkdagen hoeven
te organiseren. Ze kunnen werken
met minder opslag, dus de klan-
ten betalen minder en kunnen
meerdere veilingen bezoeken.”

Toch is Van der Sommen ervan
overtuigd dat er altijd ruimte zal
blijven voor fysieke veilingen. „Ze-
ker in het hogere segment. Maar
ook voor andere veilingen. Je wilt
voor je iets koopt toch zien wat
het is. Dat is moeilijk op basis van
foto’s.”

Hoewel hij stopt met veilingen,
is Van der Sommen voorlopig niet
klaar, want er zijn nog veel klan-
ten die iets moeten terughalen.
„Ik ben nog wel een tijdje bezig”,
denkt hij. „In die tijd kijken we
wat we met dit pand kunnen gaan
doen. Het was mooi geweest als ie-
mand het veilinghuis had overge-
nomen, maar het pand leent zich
ook voor andere activiteiten. Wie
weet wat er hier straks gebeurt.”

Het Eindhovense
veilinghuis Van der
Sommen stopt
ermee.

‘De toptijd lag tussen 1990 en
2000. Antiek was een toverwoord.
Daar kwam iedereen op af’
Han van der Sommen veilinghouder

‘Online veilen: mijn speelveld is de

‘Voor vaste bezoekers was

‘Ik ben niet bang dat we
klanten aan Catawiki
zullen kwijtraken’
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● Het Eindhovense Veilinghuis Van der Sommen sluit na 56 jaar de deuren

� Karel de Geus uit Veldhoven
maakt zich op voor zijn veertigste
veiling. foto Irene Wouters

� Veilinghuis Van der Sommen. foto Ton van de Meulenhof
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Algemene veilingen hadden
het al moeilijker sinds iedereen
zonder reistijd of opgeld via
eBay en Marktplaats op ieder
uur van de dag thuis vanaf de
bank alles online kan kopen en
verkopen. En met het succes
van de Nederlandse online vei-
lingsite Catawiki lijkt het lot
van de algemene veilingen defi-
nitief bezegeld.

Catawiki is een online vei-
linghuis waar particulieren el-
kaar treffen. Gebruikers hou-
den de catalogus zelf bij, en die
omvat inmiddels 2,5 miljoen
objecten. Catawiki concurreert
met Marktplaats en eBay, maar
richt zich wel op een specifieke
doelgroep: verzamelaars.

Wie iets bijzonders zoekt,
vindt op Catawiki altijd wel ie-
mand die dezelfde passie deelt.

Het specialistische karakter
van de aangeboden artikelen
geeft de veilingsite een bijzon-
dere positie tussen alle algeme-
ne marktplaatsen.

René Schoenmakers, een

van de twee oprichters, was
zelf fervent stripverzamelaar.
Hij startte Catawiki door een
Vlaamse stripdatabase te ko-
pen. Daarna volgden databases
van postzegels, munten, an-
sichtkaarten en modeltreinen.
Inmiddels zijn er 40 categorie-
ën. Bijna maandelijks zie je
daar nog subcategoriën bij ko-
men.

Pas sinds vier jaar organi-
seert Catawiki online veilin-
gen. De ruim zestig veilingen
per week leveren zo’n 8.000
verkochte kavels op. Meer dan
85 veilingmeesters en taxateurs
zijn aan de website verbonden.

Het verdienmodel van de
veilingen is gebaseerd op twee
tarieven: 9 procent (inclusief
BTW) opgeld voor de koper en
12,5 procent (exclusief BTW)
commissie voor de verkoper.

Het enorme succes van Cata-
wiki bleef ook bij investeerders
niet onopgemerkt. Vorig jaar
vond het veilinghuis investeer-
ders bereid 10 miljoen in de vei-

lingsite te steken. Dit jaar haal-
de Catawiki nog eens 75 mil-
joen op van investeerders on-
der wie het investeringsfonds
Noord Nederland (NOM) en in-
vesteerders als Lead Edge Part-
ners en Accel Partners.

Met het geld wil Catawiki
onder meer extra personeel
aantrekken en een grotere in-

ternationale groei doormaken.
Op dit moment is Catawiki

buiten Nederland onder meer
al onder meer actief in Frank-
rijk en Spanje. Het bedrijf
werkt inmiddels ook hard aan
veilingsites voor China.

„Je ziet inderdaad steeds
meer internetveilingen”, zegt
John Griep, algemeen secreta-

ris van TMV (de federatie van
taxateurs, makelaars en veiling-
houders). „Tegelijkertijd wordt
de koek niet groter, dus op ter-
mijn zal dat ten koste gaan van
de huidige veilingen. Hoewel
online veilingen zich meer rich-
ten op het lage en middenseg-
ment. Het hogere segment zal
geen hinder ondervinden.”

Griep kan niet zeggen of er
de afgelopen jaren veilinghui-
zen in Nederland zijn gesloten
als gevolg van de ontwikkelin-
gen. „Bij ons staan veilingmees-
ters, makelaars en taxateurs in-
geschreven, geen veilinghui-
zen. Maar we zien wel verschui-
vingen in de markt. Met steeds
meer internetveilingen zullen
wij als federatie ons daar op
moeten instellen. Nu waarbor-
gen wij de kwaliteit van de 300
aangesloten taxateurs. Maar in-
ternetveilingen vragen mis-
schien wel om andere kwalitei-
ten. Daar moeten wij als federa-
tie iets mee mee gaan doen.”

drijf is het samenwerkingsver-
band met Munttaxatie.nl. dat
meerdere keren per jaar kosteloos
taxaties verzorgt.

„Die kennis en ervaring zijn on-
ze kracht. De verzamelaars die bij
ons kopen, hebben zelf ook een
grote numismatische kennis. Dus
die willen geholpen worden door
iemand met verstand van zaken”,
is de overtuiging van De Geus.

„Dat is niet het geval bij een di-
gitale marktplaats als Catawiki. Ik
ben dan ook niet bang dat we daar
grote concurrentie van zullen on-
dervinden of klanten aan kwijt ra-
ken. Die veilingsite opereert in
een heel ander segment. Boven-
dien is het zo dat de inhoud van
onze veilingen in belangrijke ma-
te het succes bepalen van onze in-
spanningen, dat is nu zo en zal in
de toekomst niet anders zijn.

Ik zeg daarom ook altijd maar:
we zijn zo goed als onze laatst ge-
houden veiling en de koper van
vandaag is hopelijk ooit de inzen-
der van morgen.”

In 1959 startte de
vader van Han van der

Sommen in Eindhoven met
het gelijknamige veilinghuis.

Na 56 jaar wordt het
gesloten, omdat er geen

opvolging is. Voor het pand
aan de Hamsterstraat

wordt een bestemming
gezocht.

� Han van der Sommen naast het schilderij dat Steven Scheffer maakte van een veiling met Wilhelmus van der Sommen in de hoofdrol. foto Jurriaan Balke
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Catawiki meest succesvolle online veiling


