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Goud voor oud
Weet u nog wat uw eerste computer was? 
Vintage computers gaan tegenwoordig 
als warme broodjes over de toonbank. 
Als u uw eerste personal computer nog 
hebt, kunt u daar misschien een leuk 
zakcentje aan verdienen. Zo brengt u uw 
vintage computer aan de man.
Tekst Inge Beekmans

H et kopen van voertui-
gen en apparaten lijkt 
misschien een slechte 
investering. Mensen 

vertellen elkaar vaak grappend dat 
een apparaat al minder waard is op 
het moment dat je door de voordeur 
van de winkel naar buiten stapt. Toch 
zou het zomaar kunnen dat de eerste 
computer die u ooit hebt gekocht, 
u een leuk zakcentje kan opleveren. 
Toen Apple in 1976 de Apple I op de 
markt bracht, kostte deze personal 
computer omgerekend nog geen 600 
euro. In 2014 bracht datzelfde model 
op een veiling in New York negen ton 
op – best een leuke winstmarge.

Is uw oude computer 
geld waard?
Met name personal computers uit 
de jaren zeventig en tachtig worden 
gezien als verzamelobject. Toch is de 
leeftijd van uw retro computer niet de 
enige factor die zijn waarde bepaalt. 
Ook zeldzaamheid en conditie zijn 
van grote invloed. De IBM-pc is daar 

Wat is uw oude pc waard?

Verkopen via eBay

E r zijn twee manieren waarop 
u een vintage computer via 

eBay kunt verkopen. De eerste en 
meest gebruikelijke manier komt 
overeen met de Nederlandse Markt-
plaats-methode:

STAP 1 Log in op uw eBay-ac-
count en klik rechts bovenin op Sell.

STAP 2 Typ de naam van het 
product dat u wilt verkopen om een 
zogenaamde listing te maken.

STAP 3 In het volgende scherm 
geeft u informatie over uw vintage 
computer. U vult onder meer in 
wat de specificaties zijn en in welke 
staat de computer verkeert. U 
uploadt een aantal foto’s om uw 
omschrijving te ondersteunen. In 
een blog van eBay benadrukken 
medewerkers het belang van goede 
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een mooi voorbeeld van. Dat toestel 
is weliswaar oud, maar werd massaal 
geproduceerd. In Nederland werden 
er vanaf 1983 duizenden IBM-pc’s 
verkocht. Misschien was dat de eerste 
computer die u in huis had, of heeft 
u deze computer ooit op uw werk 
gebruikt. Juist omdat deze computer 
zo massaal geproduceerd werd, zijn 
vintage computer-verzamelaars 
alleen geïnteresseerd in IBM-pc’s die 
in nieuwstaat verkeren. Toestellen 
met gebruikssporen leveren daaren-
tegen weinig op.

De echte lie! ebber
Angelo Houben heeft een grote 
verzameling oude computers. “Een 
oude computer die tijdens het 
schoonmaken of opruimen van de 
zolder bij het grof vuil belandt, vind 
ik misschien wel het ergste dat kan 
gebeuren”, vertelt hij. “Toch zijn veel 
oude computers zelfs in de ogen van 
verzamelaars niets waard.” Vroeger 
kocht Angelo weleens oude compu-
ters via Marktplaats. Tegenwoordig 
is eBay volgens hem de beste plek 
voor de koop en verkoop van retro 
modellen. Toch is Angelo niet onver-
deeld positief over de internationale 
veilingsite: “Op eBay kom je twee 
soorten mensen tegen: handelaren 
en verzamelaars. Handelaren kopen 
computers op om ze vervolgens 
tegen veel geld te verkopen in een 

webshop of aan mensen in het 
buitenland.” Onder andere in 
landen als Spanje en Italië bren-
gen vintage computers volgens 
Angelo meer geld op, omdat 
bepaalde computers daar zeld-
zamer zijn dan in Nederland.

Op zijn site  http://retrocompu-
terverzamelaar.nl houdt Angelo 
een overzicht bij van alle vintage 
computers die hij bezit. Hier 

moedigt hij bezitters van een 
oude computer aan om hun 

oude hardware niet aan 
de hoogste buitenlandse 

bieder te verkopen. 
“Soms willen mensen 
dat de computer die 
trouw dienst heeft 

gedaan, terechtkomt bij iemand die 
er plezier aan heeft. Met wat geluk 
wordt deze dan ook geschonken 
of voor een bescheiden bedrag 
verkocht.”

Waarom zou iemand eigenlijk oude 
computers gaan verzamelen? Van-
daag de dag hebben ze tenslotte 

De Commodore 
64 werd in 1981 
op de markt 
gebracht en is 
volgens Guinness 
World Records de 
best verkochte pc 
ooit.
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Een originele 
Apple 1 die in het 
Sydney Powerhouse 
Museum tentoonge-
steld wordt.
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Weggooien is zonde …

Hamerstukken
Met welke modellen kunt u bij het veilinghuis aan-
kloppen?

Apple 1: Een werkende Apple 1 inclusief toetsen-
bord en andere accessoires bracht in oktober 2014 
905.000 dollar op tijdens een veiling in New York. 
Een jaar eerder werd een andere werkende Apple 1 
voor 671.400 dollar verkocht.

Micral-N: Het Franse veilinghuis Rouillac ver-
kocht een Micral-N inclusief bijpassende accessoi-
res voor 50.000 euro.

Apple Lisa-1: Een Apple Lisa-1 bracht tijdens een 
Duitse veiling in november 2017 ruim 43.000 euro 
op.

Kenbak-1: De Kenbak-1 staat bekend als de eerste 
personal computer. In 2015 veilde het Duitse vei-
lighuis Auction Team Breker er eentje voor 34.000 
euro.

Apple II: Tijdens een online veiling in 2011 bracht 
een werkende Apple II 6.100 dollar op. Op dit 
moment staan er op eBay een paar Apple II’s voor 
meer dan 10.000 dollar te koop.

foto’s. Volgens eBay zorgen goede 
foto’s ervoor dat eventuele kopers 
veel minder vragen stellen over het 
product. Bovendien vergroten goede 
foto’s de kans dat een product ver-
kocht wordt.

STAP 4 Vervolgens geeft u infor-
matie over de praktische afhandeling 
van de verkoop. Zo weten kopers 
welke betaalmethodes ze kunnen 
gebruiken en naar welke landen de 
computer verzonden kan worden.

Ebay heeft een 
speciale categorie 
voor vintage com-
puters.
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geen praktisch nut meer. Angelo weet 
het wel: ze hebben een grote emotio-
nele waarde. “Ik denk dat dat komt 
door de mooie herinneringen die 
mensen hebben aan de eerste com-
puter of spelcomputer waarmee ze in 

aanraking kwamen”, zegt hij. “Moder-
ne computers, tablets en smartpho-
nes zijn gewoon gebruiksvoorwer-
pen. Die oude computers zijn veel 
meer dan dat, ze geven mensen een 
nostalgisch gevoel.” 

STAP 5 Als u al deze stappen hebt 
doorlopen, kunt u uw computer op 
de online veilingsite publiceren en 
kan het grote wachten beginnen.
De tweede methode is een stuk 
sneller. Als u de naam van uw com-
puter hebt ingetypt (zie stap 2), 
klikt u rechts bovenin op Find a 
product. In het volgende scherm 
typt u nogmaals de naam of het 
typenummer in. Vervolgens selec-
teert eBay alle advertenties uit de 
eBay-catalogus die uw productnaam 
bevatten. Als de vintage computer 
die u wilt verkopen al in de cata-
logus voorkomt, kunt u uw model 
selecteren. U hoeft in dit geval zelf 
geen omschrijving en specificaties 
toe te voegen. Vaak heeft eBay zelfs 
al een aantal foto’s van de computer 
voor u klaarstaan. U hoeft alleen 
nog maar een prijs en verzendings-
methode te bepalen. Ideaal!

Het Museum 
van de Gal-
lisch-Romeinse 
beschaving in 
Lyon stelt deze 
Micral computer 
tentoon.

De IBM Personal Computer 
was de eerste computer die in 
Nederland op de markt werd 
gebracht.

Een verkoper op 
eBay biedt een 
Apple IIe uit 1984 te 
koop aan, inclusief 
documentatie, 
verpakkingen en 
accessoires. 
De vraagprijs? 
35.000 euro!
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