“Oude wijn in nieuwe
zakken”; de zaak (en
de zaken) anders gepresenteerd, maar niet
wezenlijk veranderd.
Na ruim een jaar aan
de Molenstraat, heeft
Het Nederlandsche Inkoopkantoor op 8 oktober haar deuren aan
de T.G. Gibsonstraat
17 geopend. Op een
goed bereikbare locatie, in een schitterend
ruim pand, ontvangt
Het Nederlandsche Inkoopkantoor haar be
zoekers.
“Oude wijn”, verteld eigenaar
Mark Verschoor, heeft te maken met het feit dat de basis
van de zaak in 1979 is gelegd
met het openen van een Postzegel- en Muntenhandel in
Oldenzaal. In die jaren werd
er veel verzameld en bloeide
onder andere de filatelie als
nooit te voren. Ook in Deventer kon de postzegel- en
muntenverzamelaar terecht
bij menig winkel. De “nieuwe
zakken” heeft geen betrekking op de twee mannelijke

eigenaren, verhaalt Verschoor
met een lach! Maar wie bij
Het Nederlandsche Inkoopkantoor aan de Gibsonstraat
binnen komt, ziet geen traditionele postzegel- muntenhandel. We presenteren ons
anders, omdat de tijd dat met
zich mee brengt. Daarbij concentreert een groot deel van
het werk zich op de handel in
edelmetaal. De goud- en zilverkoers is sinds 2001 in een
stijgende lijn en daar profiteren bezoekers bij ons van.
“We zijn een inkoopkantoor,
en concentreren ons in basis
op het inkopen van postzegels, muntenverzamelingen
en de edelmetalen goud/zilver”. “Daarbij verkopen wij
ook materialen en accessoires
die een verzamelaar nodig
heeft om zijn hobby plezierig
te kunnen beoefenen”.
Dat “Het Nederlandsche Inkoopkantoor” zich anders
presenteert, is goed te zien.
Bij de ingang trekt een gouden varken de aandacht.

“Laatst stond er een buslading
Japanse toeristen dat varken
te bekijken, te aaien en te fotograferen!” Binnen, in het
midden van de zaak, staat een
ruim bemeten tafel uitnodigend klaar. Aan tafel zit een
kwiek ogende, “man van zekere leeftijd” lacht Verschoor,
gebogen achter een paar postzegels albums. Terwijl hij het
gesprek met een paar bezoekers gaande houdt, helpen
Verschoor en zijn compagnon
hun bezoekers in de “spreekkamer”. “Dat is iets dat we
erg belangrijk vinden, dat we
onze gasten in een rustige,
afgescheiden ruimte kunnen
helpen. Ja, ik denk dat we er
goed aan hebben gedaan om
te verhuizen naar deze locatie. Voor ons is het drukker,
maar onze gasten kunnen we
in alle rust helpen”. Tja; oude
wijn in nieuwe zakken – maar
nog steeds op die prettig, vertrouwde wijze!

