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Elise 
Trommelen
Jongste veilingmeester in Nederland

O
nlangs slaagde Elise Trommelen 
(26) voor het examen ‘veiling-
houder kunst, antiek en inboe-
delgoederen’ bij de Federatie 
TMV en is daarmee Nederlands 
jongste vrouwelijke veilingmees-

ter. Elise is de dochter van Peter Trommelen, de 
in 2013 helaas te jong overleden eigenaar van 
Amsterdams Venduhuis de Eland en De Zon te 
Diemen. Evenals haar vader spreekt Elise vol pas-

sie en met veel enthousiasme over haar vak en be-
nadert zij het op een eigentijdse manier, passend 
bij haar jonge leeftijd. Vooral de sociale media en 
de trends van vandaag spelen daarbij een grote 
rol. Anderhalf jaar geleden kwam ze vanuit het 
modevak werken bij het familiebedrijf Venduhuis 
De Eland, die na de dood van haar vader wordt 
geleid door haar moeder Eva Trommelen, zelf ex-
pert in zilver en juwelen (HRD Graduate Gem-
mologist en Diamant Grader). 

v.l.n.r. :  Marcel Kooi, Eva Trommelen, 
Elise Trommelen, Nick Landwaard en 
Felice Lieftinck.
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Meer weten
Bezoeken
Amsterdams Venduhuis  
de Eland en De Zon
Weesperstraat 110 
Diemen 
www.venduhuisdeeland.nl
Volgende veiling: 02-04 e.v.d.

Het grootste veilinghuis van Nederland
Amsterdams Venduhuis De Eland werd al in 
1796 opgericht en is daarmee een der oudste 
veilinghuizen van ons land. Peter Trommelen, 
ooit ook de jongste veilinghouder van Neder-
land, nam het veilinghuis aan de Elandsgracht 
te Amsterdam over in 1987. Met het oog op de 
toekomst verhuisde de Eland in 2001 naar een 
gerenoveerd industrieel pand, onder de rook van 
Amsterdam, in Diemen. Een pand met 4.000 
m2 expositieruimte, 300 vrije parkeerplaatsen 
en een horecagelegenheid, waar je tijdens de vei-
ling en kijkdagen kunt eten en drinken. Het is 
dan ook het veilinghuis met de grootste ruimte 
van ons land en daardoor kunnen er grote col-
lecties en inboedels worden geveild. Zo werd 
hier het complete Apothekersmuseum, de be-
drijfscollectie van onder andere British Telecom, 
de inventaris van hotel L’Europe en Amstel hotel 
Intercontinentalen en de inboedels van landhui-
zen als Vrede en Rust en Het Oude Koningshuys 
geveild.
In totaal werken er acht personen met als direc-
teur-eigenaar Eva Trommelen, die als expert in 

zilver en juwelen dat onderdeel van de veiling 
zelf afslaat. Nick Landwaard, met als speciali-
teit schilderijen, aquarellen en grafiek is ook 
veilinghouder. Samen met Nick veilt Elise een 
groot gedeelte van de veilingavonden en dagen. 
Marcel Kooi is gecertificeerd taxateur kunst en 
antiek en Felice Lieftinck FGA gecertificeerd 
taxateur juwelen.

Dierenspecial in april
Er wordt vijf keer per jaar geveild met steeds vier 
kijkdagen en vijf veilingdagen. Doordeweeks 
wordt er ’s avonds geveild en in het weekend 
overdag. Een deel wordt online verkocht, het 
grootste deel wordt live met ondersteuning van 
webcast geveild. Elise: “We maken het veiling-
huis ook aantrekkelijk voor een jong en nieuw 
publiek, het moet echt een beleving zijn!”
Voor april staat naast de reguliere veiling een 
‘dierenspecial’ gepland. Schilderijen, sculptu-
ren, meubelen en porselein met voorstelling van 
dieren, met onder andere werken van Henriëtte 
Ronner-Knip, Cornelis Willem Dijsselhof en 
Charles Verlat, komen onder de hamer. 

Elise: “Gelukkig trekt 

de markt langzamer-

hand weer aan, zo 

bracht onlangs een 

Amsterdams staand 

horloge € 13.000 en 

een Rozenburg pen-

dule € 11.000 op”.

Nieuwstraat 38 2312 KC Leiden - tel: 071-5145832  
e-mail: info@onderdeboompjes.nl - www.onderdeboompjes.nl

Live & online bieden: u kunt bij ons live meebieden vanachter uw computer, 
lees hierover meer op onze website. Bezoek onze site met informatie, 

de complete catalogus en foto’s op: www.onderdeboompjes.nl

Wilt u graag een digitale uitnodiging ontvangen voor de kijkdagen? 
Stuur een e-mail naar: info@onderdeboompjes.nl

Voorjaar 2017
KijKdagen: 21 t/m 23 april
Veilingen: 25 april t/m 1 mei

Zomer 2017
KijKdagen: 23 t/m 25 juni
Veilingen: 27 juni t/m 2 juli

         
Een 18e eeuws ‘Zaans’ kabinet met 
19e eeuwse romantische beschil-
deringen van een boerenkermis en  
Hollandse landschappen, 
richtprijs €4000 - €6000, 
wordt op 26 april geveild.

KIJKDAGEN: 
KIJKDAGEN: 7, 8 EN 9 APRIL 2017

VEILING 10-14 APRIL
Openingstijden en Catalogus: www.aldfryslan.nl

Ald Fryslân hét Veilinghuis - Roodhemsterweg 8, 8651CV  IJlst   
Telefoon:  0515 44 55 22 - E-mail: info@aldfryslan.nl 

 

Bronsje 21 cm hoog, gesigneerd voorzijde IDA. 
Achterzijde gesigneerd: Emmanuel Villanis. Taxatie € 500-€ 700


