Uit het leven van een veilinghouder in oude munten

In het gebouw van de oude Rabobank in Veldhoven-Dorp zetelt ruim tien jaar het muntveilingbedrijf
van Karel de Geus. Sinds 1980 is hij actief als handelaar in oude munten en penningen. Daarmee heeft
hij al bijna veertig jaar ervaring in de ‘numismatiek’. Karel de Geus Muntveilingen B.V. is dan ook voor
veel mensen uit de numismatische wereld een vertrouwd aanspreekpunt.
Karel is twaalf als hij begint met het verzamelen

online en real-time te volgen. Hiermee is ons

Numisbooks Int. B.V., samen goed voor

van munten. Al vrij snel ontdekt hij dat hij aan

speelveld enorm vergroot. Klanten uit de hele

meer dan honderd jaar kennis en ervaring,

de handel in munten nog meer plezier beleeft

wereld, maar ook uit Oerle of Zeelst, kunnen

organiseren we meerdere keren per jaar

dan aan het verzamelen ervan. Tegen de

thuis of waar dan ook, live meebieden tijdens

taxatiebijeenkomsten onder de succesformule

tijd dat hij twintig wordt, is zijn collectie al zo

de veiling.”

Wat zijn uw munten waard?. Op locaties door
heel Nederland kunnen mensen kosteloos en

omvangrijk dat hij een winkeltje kan beginnen.
Dat doet hij dan ook, aan de Stratumsedijk in
Eindhoven. Op 5 juni 1980 start hij op twaalf

KLANTEN UIT DE

NAAR VELDHOVEN

40 | VELDHOVEN MAGAZINE

vrijblijvend hun oude munten, penningen en

Het blijft een uitdaging om ieder halfjaar

bankbiljetten laten taxeren.”

vierkante meter als zelfstandig ondernemer. De

topmateriaal bij elkaar te verzamelen. Met een

passie voor munten laat hem niet meer los en

klein team, dat naast Karel bestaat uit Helma

hij groeit door van verzamelaar naar handelaar

en Hanneke de Geus, is hij doorlopend op

om in 1995 uiteindelijk veilinghouder te worden

zoek naar mooi materiaal. “Onze inzenders

op het gebied van oude munten, penningen en

en natuurlijk de kopers, zijn dan ook onze

bankbiljetten. In 2006 verhuist het bedrijf naar

belangrijkste spil in de continuïteit van ons

potje en bent u nieuwsgierig naar de

Veldhoven. “In meerdere opzichten een schot

bedrijf. De inhoud van onze catalogus speelt

waarde ervan? Maak dan een afspraak

in de roos. De bereikbaarheid van onze huidige

hierbij uiteraard ook een hele belangrijke rol,

om ze te laten taxeren. Want naast het

locatie is goed en als veilingbedrijf hebben

daar word je keer op keer op beoordeeld. We

veilingbedrijf, bloeit ook de muntenhandel

we daarbij de beschikking over alle door ons

zeggen dan ook altijd: we zijn zo goed als onze

nog altijd. Klanten kunnen dagelijks terecht

gewenste faciliteiten”, zegt De Geus.

laatst gehouden veiling.”

voor de aan- en verkoop van gouden en

Kennis en vertrouwen

Heeft u thuis nog ergens munten in een

zilveren munten. Karel de Geus: “Alles is in
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Altijd op zoek

Toonaangevend veilinghuis

Cirkel is rond

belangrijke mate gebaseerd op kennis en

Hij vervolgt: “De kans is groot dat wij stukken

vertrouwen. Wij hopen u daarmee, voor

toonaangevend veilinghuis op het gebied

die we eerder geveild hebben over een aantal

nu of in de nabije toekomst, desgewenst

van

Voorjaar

jaar weer terug zien. Een mooi voorbeeld

van dienst te mogen zijn.”

2017 staat veiling 43 op het programma en

hiervan is een kavel dat in een van onze

kan De Geus terugkijken op ruim twintig jaar

veilingen in de jaren ’90 verkocht is. In onze

veilinggeschiedenis met maar liefst twee

najaarsveiling kwam ditzelfde stuk opnieuw

veilingen per jaar. De meeste veilingen vinden

onder de hamer. Deze munt werd twintig

plaats in een van de zalen van ‘t Witven.

jaar geleden verkocht aan een handelaar,

“Klanten uit meer dan 30 landen bezoeken

die hem vervolgens doorverkocht aan een

onze veilingen, ASML is dus niet de enige

gepassioneerd

‘multinational’ in Veldhoven”, lacht hij. “Elke

hebben de collectie onlangs weer bij ons

veiling zijn wij weer verheugd en verrast door

ter veiling aangeboden. Wij kunnen daarom

de enorme belangstelling en internationale

dus gerust zeggen: de koper van vandaag is

deelname van onze klanten aan de veilingen.”

waarschijnlijk ooit de inzender van morgen.”
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Munttaxatie

Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een
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belangrijke innovatie door in het veilingbedrijf.

platform

“Vanaf 2011 is het voor onze klanten, waar

samenwerkingsverband van Munttaxatie.nl.
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dan ook ter wereld, mogelijk om de veilingen

“Met onze partners van Romunt B.V. en Mevius
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