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KAREL DE GEUS MUNTVEILINGEN is een begrip

in de numismatische wereld. Vanuit een voormalig
bankgebouw in Veldhoven wordt er zaken gedaan met
verzamelaars van munten, bankbiljetten en penningen
uit een slordige zeventig landen.
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A

ls jongen van twaalf
begon Karel de Geus
met het verzamelen van
munten. “Ik beschikte
alleen over een paar gulden zakgeld.
Dat schoot niet op, dus ik breidde
mijn verzameling uit door handel te
drijven. Ik ontdekte dat ik handelen
eigenlijk leuker vond dan verzamelen. De dag waarop ik 21 jaar werd,
was ik in business! In 1995 zijn we
ook gaan veilen met als doel om
twee keer per jaar een veiling van
internationale allure te organiseren.
Daar zijn we in geslaagd. We prijzen ons gelukkig dat er tijdens onze
veilingen veel klanten fysiek aanwezig zijn. Aanvankelijk wilde ik geen
internet bij de veilingen betrekken,
want ik kijk de koper het liefste
in de ogen. Toch ben ik overstag
gegaan. We hadden eerst klanten
uit dertig tot veertig landen. Dat
is nu praktisch het dubbele.” Een
ander voordeel is dat de twintigers
en dertigers de veiling via internet
weten te vinden.

Service

Het gebeurt regelmatig dat potentiële inbrengers vragen of De Geus
huisbezoeken aflegt. Er belde een
mevrouw die een collectie beschreef.
8 p r ac h t vo n d s t e n 2 017 – 2 01 8

Hier wordt
klinkende
munt geveild!
Of De Geus even lang wilde komen.
Dat kon. “Weet u wel wie ik ben?
En dat ik in Seattle woon?” vroeg ze.
Het bleek te gaan om de weduwe
van een bekende verzamelaar. “Ik
ben inderdaad naar Seattle gegaan
voor het ophalen van de collectie,
die met succes is verkocht. Alleen ik
mocht de verzameling veilen. Alles
is gebaseerd op vertrouwen.”

Vergissing

Ongeacht hoeveel ze weten, ook
veilingmeesters vergissen zich soms.
“Er was voor de veiling van het
voorjaar 2016 een redelijk gangbaar
dukaat uit 1972 binnengebracht.
De geschatte opbrengst was 100
euro. Tijdens de kijkdagen vroeg een
bezoeker of ik die munt goed had
bekeken. Hij bleef aandringen. Er
bleek geen 1972, maar 1872 te staan!
Uiteindelijk is de munt in het najaar
van 2016 geveild voor 15.000 euro!”
De Geus wijst er op dat het geluid
van een paar euro’s die tegen elkaar
botsen niks voorstelt vergeleken bij
gouden of zilveren munten. Van dat
geluid is de uitdrukking ’met klinkende munt betalen’ afgeleid.

Taxatie op locatie

Als u Veldhoven te ver vindt en

toch munten, biljetten of penningen
wilt laten taxeren, dan kunt u het
beste munttaxatie.nl in de gaten
houden. Dertig middagen per jaar
trekt Karel de Geus er met twee
andere taxateurs op uit voor een
soort Tussen Kunst & Kitsch, maar
dan speciaal voor numismatische
voorwerpen.
“Mensen hebben vaak te hoge verwachtingen, vooral omdat ze vergeten dat iets zeldzaams niet voor
niets zeldzaam wordt genoemd.
Toch duiken er tijdens deze taxatiemiddagen soms interessante dingen
op. Het werk van een veilingmeester
is elke dag anders!”
Meer informatie:
www.kareldegeus.nl

