


Onze dynamische kennis is wat Catawiki uniek maakt. 
De bijzondere objecten die wij verkopen, zijn stuk voor 
stuk met zorg geselecteerd door onze 240+ interne 
experts. Elk van deze experts zijn specialisten in hun 
respectievelijke vakgebieden, of het nu gaat om vintage 
handtassen, biologische wijnen of neolithische artefacten. 
Onze Azië-expert, Cristina Ortega bijvoorbeeld, is een 
gerenommeerde galeriehouder in Parijs, CNES-taxateur 
en exposant tijdens de Printemps Asiatique, de week van 
de Aziatische kunst in Parijs. Onze expert Luud Smits is al 
ruim 30 jaar werkzaam in de film- en bioscoopindustrie en 
is een bekende Hollywood-commentator. Aude Fonlupt, 
Catawiki’s klassieke kunstexpert, studeerde af aan de 
Sorbonne en was één van de jongste veilingmeesters ooit 
in Hôtel Drouot. Onze expert in klassieke motorfietsen, 
John Searle, regisseerde en filmde verschillende tv-
shows over het nieuwste en het beste op het gebied van 
motorfietsen. Laura Brianza, onze modelauto-expert, 
erfde haar passie voor unieke creaties van haar vader 
Carlo Brianza, oprichter van ABC Brianza, een prestigieuze 
modelautofabrikant. Onze antiekexpert Annick van 
Itallie, tenslotte, heeft een master in kunstgeschiedenis 
en museologie. Daarnaast is ze voormalig taxateur 
bij verschillende veilinghuizen en eigenaar van een 
antiekwinkel in het Spiegelkwartier, de kunst- en antiekwijk 
van Amsterdam.  

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de kennis 
van onze experts hebben we besloten om dit jaar iets 
speciaals te doen. Met een blik op de toekomst hebben 
we onze experts gevraagd welke trends, voorkeuren en 
bijzondere objecten in het komende jaar - 2022, populair 
zullen zijn. Door in te spelen op toekomstige trends, 
kunnen onze kopers en verkopers betere beslissingen 
nemen.

Om de toekomstige trends in de wereld van bijzondere 
objecten te kunnen voorspellen, werkte Catawiki samen 
met Crowd DNA, een wereldwijd georiënteerd cultureel 
advies- en strategiebureau, om een op maat gemaakte 
onderzoeksmethodologie te ontwikkelen. 
 
De consultants van Crowd hebben meer dan 60 
uur aan diepte-interviews gehouden met de interne 
experts van Catawiki, om de opkomende trends voor 
2022 te identificeren en te structureren. Dit leverde 
een grote reeks aan kwalitatieve gegevens op, die 
vervolgens via enquêtes aan honderden experts werden 
teruggekoppeld om kwantitatieve inzichten te verkrijgen. 
Deze feedbackloop-methodologie combineerde de twee 
benaderingen, waardoor Crowd volledig gebruik kon 
maken van de enorme kennisbank van Catawiki, terwijl ook 
de kwalitatieve gegevens werden getest en verfijnd via 
kwantitatieve datasets.

Het Trendrapport 2022 is het resultaat van dit uitgebreide 
onderzoek. Het beschrijft de culturele trends die de 
gewoontes van kopers en verkopers het komende jaar 
zullen bepalen in de verschillende categorieën van 
Catawiki. Het rapport is ook zeer gespecialiseerd, gericht 
op de specifieke interesses van veel van onze klanten. We 
vatten de belangrijkste voorspellingen van onze experts 
samen in dit rapport op basis van zeven overkoepelende 
thema’s waarin kopers en verkopers in 2022 het meest 
geïnteresseerd zullen zijn. Een uitputtende lijst is 
opgenomen in de ‘bijlage’ van de trends die de industrie 
het komende jaar vorm zullen geven.

Veel leesplezier en bereid je voor om te ontdekken wat 
2022 voor jou in petto heeft!

Catawiki is Europa’s toonaangevende online 
verkoopplatform voor bijzondere objecten. Onze missie 
is om de passies van mensen te vervullen door ze te 
verbinden met de objecten waar ze van houden. We 
bieden wekelijks meer dan 65.000 objecten aan in 
categorieën zoals verzamelobjecten, kunst, design, 
sieraden, horloges, oldtimers en meer.

Inleiding

“Om optimaal gebruik te kunnen maken van de kennis van 
onze experts hebben we besloten om dit jaar iets speciaals 
te doen. Met een blik op de toekomst hebben we onze 
experts gevraagd welke trends, voorkeuren en bijzondere 
objecten in het komende jaar - 2022, populair zullen zijn.” 



Trend 1

Vakmanschap

Ondanks de populariteit van de ‘gemakscultuur’ die wordt 
aangedreven door grote retailers zoals Amazon, is er ook een 
groeiend verzet er tegen. 67% van de geïnterviewde personen 
signaleert deze trend. Als reactie op fast fashion, fast food 
en fast furniture, is er een groeiende vraag naar objecten die 
menselijke creativiteit en vakmanschap laten zien. De trend voor 
het verzamelen van hoogwaardige objecten behoort tot de top 
drie trends die door 83% van onze experts worden gesignaleerd. 
Deze trend gaat verder dan wat er bij grote modehuizen en 
merken wordt aangeboden en omvat ook ambachtelijke, op maat 
gemaakte en unieke gesigneerde objecten.

Als een bewuste reactie op productie op industriële 
schaal, weerspiegelt vakmanschap een groeiende 
aantrekkingskracht voor bijzondere objecten met een 
persoonlijk tintje die met passie zijn gemaakt.

Analoge camera’s
Deze trend is ook goed te zien in de aanhoudende interesse in 
analoge camera’s, waarbij het juist gaat om het delicate vakmanschap 
van de mechanica van het object, en de menselijke vindingrijkheid van 
het proces maakt het zo aantrekkelijk. Een van de meest populaire 
categorieën op Catawiki zijn 19e-eeuwse handgemaakte camera’s 
en lenzen, geselecteerd door onze camera-expert Edwin Molenaar. 
Deze camera’s zijn vakkundig gemaakt en het gebruik vereist 
enige vaardigheid en kennis. Onze selectie van analoge camera’s 
- hoewel ze in grote hoeveelheden zijn geproduceerd - zorgt voor 
een bewustere vorm van fotografie dan het snelle klikken met een 
smartphone dat tegenwoordig zo normaal is. Analoge camera’s 
uit de jaren 80 combineren het ouderwetse gevoel met moderne 
betrouwbaarheid en zijn daarom zeer gewild.

Horloges uit de jaren 20 en 30 
Denk bijvoorbeeld aan extravagante Great Gatsby-feesten en 
jazzclubs tijdens de roerige jaren twintig. De horloges uit deze periode 
staan bekend om hun onmiskenbare charmante en luxueuze stijl. 
Zowel mannen als vrouwen begonnen in de jaren twintig polshorloges 
te dragen waardoor het traditionele zakhorloge werd verdrongen. 
In tegenstelling tot de massaal geproduceerde plastic horloges van 
tegenwoordig, werden deze horloges vakkundig gefabriceerd. Het 
onderscheidende art deco-design geeft ze een vleugje originaliteit. 
Naarmate horloges steeds minder een gebruiksartikel worden in de 
wereld van smartphones, dragen mensen deze klassieke ontwerpen 
steeds vaker als eerbetoon aan deze meesterlijke horlogemakers. 
In feite worden veel van ontwerpen van 100 jaar geleden nog 
steeds gebruikt door fabrikanten zoals Cartier en Jaeger-LeCoultre. 
Onze horloge-expert Berry Harleman is volledig toegewijd aan het 
ontdekken van deze horloges van weleer.

Japanse schilderkunst en prenten

Lot no. 50843645 - Houtsnede

Lot no. 50658663 -  
Patek Philippe 539 horloge

Lot no. 49062147 -  
Houtsnede

Edwin Molenaar
Expert in 
cameras

Berry Harleman
Expert in horloges

Giovanni Bottero
Expert in 

Japanse kunst

Bij vakmanschap draait alles om objecten met een rijk erfgoed, 
wat zeker blijkt uit de populariteit van de traditionele Japanse 
houtsnededruk. Zoals onze expert in Japanse kunst Giovanni Bottero 
uitlegt, beleefde de houtsnededruk haar bloeitijd in de Edo-periode 
(1600-1868) van Japan. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van 
prentontwerpers, houtsnijders, drukkers en redacteuren, bereikte de 
houtsnededruk nieuwe hoogten van technisch vakmanschap binnen 
het genre van ukiyo-e (prenten van de vlietende wereld). Deze werken 
tonen aandacht voor detail, delicate lijnen en een sterk gevoel voor 
stemming. Als mensen hebben we een diep verlangen om iets te 
creëren. Dit zullen we in 2022 waarschijnlijk weer terugzien in ons 
vakgebied.

Lot no. 32545769 -  
Görlitzer Stella  Studio Camera



Iconische 
klassiekers

Iconische klassiekers worden vaak net zo gekoesterd 
als kunstwerken vanwege hun definitieve status en 
hoge kwaliteit. Het blijken daarnaast ook nog eens 
betrouwbare investeringen te zijn. 76% van onze experts 
is het daarmee eens, we zien namelijk dat de waarde 
van deze iconische objecten sneller toeneemt dan van 
andere items.

Geconfronteerd met een overdaad aan keuze, worden 
kopers steeds meer aangetrokken door tijdloze objecten. 
Designs en merken die jaar in, jaar uit populair blijven - 
of het nu een Fender-gitaar of een Louis Vuitton-tas is.

Iconische handtassen
Onze fascinatie voor handtassen is sterker dan ooit, als wij de recente 
blockbuster-show moeten geloven ‘Bags: Inside Out’ in het V&A Museum 
in Londen. Al honderden jaren zijn tassen een belangrijk onderdeel in 
de evoluerende stijl van zowel mannen als vrouwen. De kracht van deze 
klassieker zal daarom niet snel verdwijnen. In 2017 werd een Hermès 
Birkin tas, de ‘Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30’, in een 
veilinghuis in Hong Kong voor $380.000 verkocht en de tas werd daarmee 
gelijk één van de meest waardevolle tassen ter wereld. Het prijsrecord 
op Catawiki voor een Hermès werd gevestigd door een uiterst zeldzame 
Kelly 32 crossbodytas gemaakt van krokodillenleer die voor €45.000 
werd verkocht. Bij Catawiki beschouwen we de Birkin-tas als de heilige 
graal onder handtassen, waarvan de waarde elk jaar met 14,2% groeit 
(dit maakt dat het een betere investering is dan goud). Stefani Markovic, 
onze tassenexpert, ziet dit als een teken voor toekomstige ontwikkelingen. 
In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde prijs van een Hermès Kelly 
verzesvoudigd en de Constance-tas is in dezelfde tijd negen keer zo 
duur geworden. Sinds 2010 is de waarde van de klassieke Chanel Flap tas 
met 70% gestegen. De duurzaamheid en het luxe gevoel van iconische 
handtassen komen voort uit de hoogwaardige materialen, het rijke erfgoed 
en het deskundig vakmanschap. Ze zijn niet alleen mooi, maar ook gemaakt 
om lang mee te gaan. De pandemie lijkt onze waardering voor deze 
accessoires eerder te hebben vergroot dan verminderd.

Iconisch design
Trends komen en gaan, maar iconische ontwerpen hebben een blijvende 
aantrekkingskracht. Bij Catawiki zien we een toename van 20e-eeuwse 
interieurdesign-klassiekers die op ons platform worden geveild, van 
functionele Bauhaus-stukken tot postmoderne statement pieces. Le 
Corbusier’s klassieke chaise longue uit 1928, genaamd de LC4 - ooit 
ontworpen met baanbrekend gebruik in meubilair van stalen buizen -  zal 
waarschijnlijk nooit gedateerd kunnen aanvoelen. Tegenwoordig draait 
het allemaal om het integreren van stijlen uit het verleden in hedendaagse 
interieurs om een vleugje nostalgie toe te voegen. Alexander Fahl, onze 
expert in iconisch design, zegt dat zulke klassieke stukken een tijdloos 
anker vormen in een zee met zoveel verschillende stijlen.

Iconische muziekinstrumenten 
en merken
De muziekcategorie presteert bijzonder goed binnen de bredere trend 
van iconische klassiekers - zowel als een passie-gedreven aankoop als 
een betrouwbare investering. Voor liefhebbers zijn gitaren vaak veel meer 
dan een muziekinstrument. Het zijn iconische symbolen voor de rijke 
subculturen en geschiedenis binnen de muziek. De Les Paul uit 1959, het 
handelsmerk van rocklegende Jimmy Page, is misschien wel de beroemdste 
gitaar die ooit gemaakt is en staat bekend om zijn prachtige design en zeer 
hoog niveau van vakmanschap. De gitaar is ook uiterst zeldzaam - er zijn er 
slechts 1500 gemaakt en er zijn er vandaag de dag nog maar 1000 over. 
Aangezien de Les Paul in 2022 zijn 70e verjaardag zal vieren, zullen deze 
iconische gitaren nog lang gewilde objecten blijven op de markt, aangezien 
het merk is dat zeker zijn waarde zal behouden. Zulke eerbied voor 
instrumenten van muzikale genieën is niet alleen beperkt tot gitaren. Talloze 
verzamelaars dromen van de mythische violen van Stradivari en Guarneri. 
Ook relevant voor deze trend zijn de hifi-systemen van Bang & Olufsen, die 
niet alleen door audiofielen worden bewonderd, maar ook door liefhebbers 
van klassiek design. Onze muziekinstrument-expert Alexander Becker kan 
wel de hele dag volpraten over iconische instrumenten en merken met 
Catawiki-kopers en -verkopers.

Lot no. 50487385 - Verner Panton fauteuil

Lot no. 45763687 -  
Chanel schoudertas

Lot no. 43527339 - LC4 chaise longue

Lot no. 11606757 -  
Fender Stratocaster gitaar

Stefani Markovic 
Expert in tassen

Alexander Fahl
Expert in 

iconisch design

Alexander Becker
Expert in  

muziekinstrumenten
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Aarde en natuur

We zien dit weerspiegeld in de keuze van consumenten 
voor verzamelobjecten en antiek, waarbij de 
meerderheid van onze kunstexperts een groeiende 
waardering voor aardse kleuren, materialen en texturen 
constateert - een trend die richting 2022 zal versnellen.

Als antwoord op een collectief verlangen om opnieuw 
contact te maken met het buitenleven, biedt aarde en 
haar natuur de ultieme inspiratie voor veel Catawiki-
categorieën - van aardse tinten en texturen tot natuurlijk 
hout, keramiek en textiel.

Fossielen
Heb je het al gehoord? Kate Winslet is tegenwoordig een 
fossielenjager. Of Kate’s nieuwe hobby er nu iets mee te maken 
heeft of niet, er is een duidelijke toenemende belangstelling voor 
deze schatten van de natuur. Of het nu gaat om het afspeuren 
van de stranden naar fossielen of het online bieden op zeldzame 
vondsten, het is algemeen bekend dat door de lockdows het aantal 
hobbyfossielenfanaten explosief is toegenomen. In een tijd waarin 
het beschermen van de planeet één van de dringendste zorgen is, 
versterkt een fossiel op de schoorsteenmantel het verlangen naar 
verbinding met de aarde. Fossielen zijn een manifestatie van deze 
trend om onze huizen te vullen met texturen en objecten uit de 
natuur. Het gebruik van gepolijste fossielen als tafelbladen, compleet 
met orthoceras en ammonieten, neemt toe. Interieurontwerpers 
beginnen zich steeds meer te realiseren dat fossielen enorm veelzijdig 
zijn. Het kunnen ongebruikelijke toevoegingen zijn aan huiselijke 
ruimtes, of kunstig samengevoegd tot mozaïeken op ware grootte. 
Manuel Quiring, onze expert in natuurlijke historie, weet dat fossielen 
de toekomst zijn.

Natuurlijke en biologische wijnen
Er is geen enkele aanwijzing dat de rage voor natuurlijke wijnen snel 
zal afnemen. Steeds vaker passen wijnmakers groenere processen 
toe naarmate de wereld op weg is naar een duurzamere toekomst. 
Maar vanuit het oogpunt van de consument valt er nog veel te leren 
en het onderscheid tussen natuurlijke wijnen, biodynamische en 
biologische wijnen is vaak verwarrend. Onze wijnexpert, Patricia 
Verschelling, is goed op de hoogte van de terminologie en het laatste 
nieuws uit de wijnwereld. Biologische wijnen worden verbouwd 
zonder gebruik te maken van pesticiden of andere chemische 
stoffen. Meststof is toegestaan   als deze van biologische oorsprong 
is: mest, humus of compost. De biodynamische wijnproductie is veel 
intensiever, met complexe wijnbouwmethoden gebaseerd op het 
ritme van het universum, en wijnstokken die worden behandeld met 
verschillende mineralen en kruiden. Natuurlijke wijnen worden met 
minimale interventie gemaakt. Tijdens het fermentatieproces worden 
alleen de gisten gebruikt die van nature al aanwezig zijn in druiven 
van een goede kwaliteit. Voor natuurlijke en biologische wijnen in 
het algemeen komt het erop neer dat we de komende jaren een 
groeiende vraag naar groenere varianten zullen zien.

Tweedehands artikelen 
van leer en kasjmier

Lot no. 30170795 - Cleoniceras fossiel

Lot no. 48125443 -  
Mesosaurus fossiel

Lot no. 51073851 - Chapoutier 
“Chante-Alouette” wijn

Lot no. 45473079 - 
Brunello Cucinelli overjas

De hedendaagse consument is steeds meer op zoek naar een 
‘natuurlijke look’, waarbij materialen zoals suède, kasjmier en leer 
alsmaar populairder worden. Onze experts hebben tweedehands 
leer uitgekozen als kledingkeuze die zowel duurzaam als veelzijdig 
is, en die zich de komende jaren zal blijven ontwikkelen. Eén van de 
unieke eigenschappen van leer is hoe het wordt vertegenwoordigd in 
verschillende subculturen - van motorrijders tot de ‘feminine chic’ stijl 
in Parijs. Leer vertegenwoordigt typisch rebellie en de wens om tegen 
de stroom in te gaan. Als natuurlijk materiaal blijft tweedehands leer 
een modieus en duurzaam materiaal, dat elk jaar opnieuw kan worden 
uitgevonden. Kasjmier, in veel opzichten het tegenovergestelde van 
leer, staat al hoog aangeschreven en gaat ook een mooie toekomst 
tegemoet. Voor onze fashionexpert, Stefania Giulia Jesi, is het 
duidelijk: natuurlijke materialen zullen de komende jaren een populaire 
keuze blijven.

Manuel Quiring
Expert in natuurlijke 

historie

Partricia Verschelling
Expert in wijn

Stefania Giulia Jesi
Expert in mode
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Cultureel 
erfgoed

Als gevolg hiervan wordt de culturele oorsprong, 
geschiedenis en het erfgoed van een object volgens 
76% van onze experts steeds belangrijker voor de 
hedendaagse consument.

Als weerspiegeling van bredere discussies in de 
samenleving over het vieren van iemands identiteit en 
erfgoed, zijn bijzondere objecten die een breed scala aan 
culturele identiteiten aanspreken nog nooit zo gewild 
geweest.

Oude meesters
De term ‘oude meesters’ verwijst naar alle tekeningen of schilderijen 
van vooraanstaande Europese kunstenaars uit de 16e tot 18e eeuw. 
Hoewel de term iconische werken omvat van onder meer da Vinci 
en Caravaggio, is het ook mogelijk om kwalitatief hoogwaardige 
kunstwerken van de oude meesters te vinden tegen meer 
betaalbare prijzen. Onlangs verkochten we op Catawiki een tekening 
toegeschreven aan Rembrandt Van Rijn voor €4.000. Onze klassieke 
kunstexpert Aude Fonlupt legt uit dat oude meesters steeds 
populairder worden. Het was de verkoop van da Vinci’s Salvator 
Mundi voor £ 382 miljoen in 2017 die de belangstelling opnieuw 
deed opleven, dankzij een dynamische verzamelaarsscene die op 
zoek was naar stukken die scherper geprijsd waren. Op dit moment is 
het gebruik van objecten in oude meesterstijl in moderne interieurs 
bijzonder populair geworden, en de meerderheid van onze experts is 
het erover eens dat dit een belangrijke trend is in hun respectievelijke 
vakgebieden.

Populaire archeologie
Onze interne experts verwachten een groeiende belangstelling 
voor archeologische objecten zoals Griekse vazen en Egyptische 
maskers. Het diepgaande en onvervangbare culturele erfgoed van 
deze items maakt ze zo aantrekkelijk voor verzamelaars. Natuurlijk 
is authenticiteit van het grootste belang op dit gebied, waarbij de 
ervaring van onze archeologie-expert Peter Reynaers als jarenlange 
verzamelaar goed van pas komt. Vuurstenen uit de Neolithische 
periode geven inzicht in de prehistorische wereld die zo anders is dan 
de onze. Egyptische sarcofaagmaskers zijn doordrenkt van spiritueel 
mysterie en allure. Op Catawiki worden artefacten uit alle perioden 
van de menselijke geschiedenis aangeboden in overeenstemming met 
de voorschriften, hierdoor kunnen mensen contact kunnen maken 
met het verre verleden door materieel.

Betekenisvolle kunst
Mensen zijn nu meer dan ooit op zoek naar merken, bedrijven en 
ontwerpers die een doel hebben en een standpunt innemen over de 
meest urgente kwesties binnen de samenleving. Bij Catawiki zien we dit 
ook weerspiegeld in de wereld van kunst, antiek en verzamelobjecten. 
Cultureel erfgoed wordt vaak vertegenwoordigd in hedendaagse 
kunstwerken die een belangrijke boodschap uitdragen voor de 
huidige samenleving. Een recent bijzonder object, Super Nurse, van de 
hedendaagse streetart kunstenaar FAKE, was daar tekenend voor: een 
stuk ter ere van de onbaatzuchtige en heldhaftige gezondheidswerkers 
tijdens de COVID-19-pandemie. Onze moderne kunstexpert Sophie 
Clauwaert kan ons een beter beeld geven van wat betekenisvolle 
kunst is. Voor haar is het kunst die niet alleen gericht is op esthetische 
aantrekkingskracht, maar ook een diepere boodschap over de 
samenleving en cultuur op een bepaald historisch moment overbrengt. 
Banksy levert via zijn kunst al vele jaren sociaal commentaar op 
de samenleving. Afkomstig uit de Engelse stad Bristol, waar hij 
aanvankelijk artistiek zijn sporen verdiende voordat hij de kunstwereld 
stormenderhand veroverde, heeft Banksy consequent enkele van de 
meest spraakmakende satirische kunstwerken van de moderne tijd 
geproduceerd. Bovendien weerspiegelt het gemiddelde prijskaartje 
voor zijn werk weerspiegelt de impact ervan op de samenleving.

Lot no. 2399727 - Oud-Egyptisch masker

Lot no. 48350115  -  
Schilderij van Venus en Adonis

Lot no. 46956551 - Oud-Griekse 
keramieken volutenkrater

Lot no. 41163675 - 
 “Super Nurse” prent van FAKE

Aude Fonlupt
Expert in 

klassieke kunst

Peter Reynaers
Expert in 

archeologie

Sophie Clauwaert
Expert in 

moderne kunst
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Opnieuw 
uitgevonden
Omdat velen van ons verlangen naar originaliteit en vrije meningsuiting, 
is het heruitvinden en het nieuw leven inblazen van oude objecten 
volgens 61% van de experts van Catawiki een belangrijke trend voor 
2022. Wat verwacht wordt, is een toename van gerecyclede stoffen 
en creatief hergebruikte vintage objecten, gedreven door mensen 
die zich willen uiten en verbinding willen maken met hun unieke 
individuele identiteit. Omdat velen van ons zich vervreemd voelen door 
massaconsumptie, doet deze beweging een beroep op degenen onder 
ons die snakken naar meer creativiteit. De meeste Catawiki-experts zijn 
het erover eens dat consumenten tegenwoordig steeds vaker kiezen 
voor onconventionele objecten die een verfrissende herinterpretatie 
bieden van de oorspronkelijke functie van een object.

Heruitvinden, hergebruiken, opnieuw vormgeven.

Hergebruikt interieurdesign
Velen van ons kiezen ervoor om meer duurzame keuzes te maken in 
ons dagelijks leven. Dit is duidelijk te zien aan de groeiende trend van 
upcycling (ook bekend als “furniture flipping”), waarbij afgedankte 
objecten worden opgeknapt, hergebruikt of volledig opnieuw 
ontworpen. Voor voorbeelden hiervan hoef je niet verder te zoeken 
dan decorative salvage. Dit is een benadering van interieurdesign 
die vele thema’s en stijlen combineert, antieke en vintage stukken 
samenvoegt tot een contrasterend maar samenhangend geheel, en 
gebruik maakt van objecten voor in huis die nooit bedoeld waren voor 
huiselijke ruimtes. De unieke aantrekkingskracht is dat alles duurzaam 
wordt ingekocht. Alles van oude automotoren, bistrotafels, gymbanken 
tot fabrieksverlichting vinden hun weg naar onze huizen, gedreven 
door de toenemende interesse in een circulaire economie. Annick 
van Itallie, onze expert op het gebied van antiek interieurdesign 
en curiosa, zegt: de unieke esthetische aantrekkingskracht van 
decorative salvage is stevig verankerd als een erkende stilistische 
keuze, waardoor mensen hun gevoel van individualiteit kunnen 
vergroten.

Elektrische oldtimers
De trend van herbestemming en heruitvinding zal in de nabije 
toekomst in meerdere industrieën doordringen. Hoewel de passie 
voor oldtimers blijft groeien onder millennials, wordt dit gecombineerd 
met een groeiende bezorgdheid over de impact van mobiliteit op 
het milieu. Als gevolg hiervan is de trend naar elektrische oldtimers 
gestaag toegenomen. We zien de opkomst van ‘restomod’, een woord 
dat ‘restaureren en modern’ combineert. Een van de meest opvallende 
restomod-werkplaatsen is Lunaz, die historische voertuigen zoals 
de Jaguar XK, Range Rover Classic en Aston Martin DB6 ombouwt 
voor de bescheiden prijs van $ 1 miljoen. Op Catawiki hebben we 
een vakkundig omgebouwde Fiat 600 Multipla verkocht voor een 
respectabele € 50.000. Hoewel het nog steeds een nichemarkt is, 
zijn mensen bereid een meerprijs te betalen voor deze milieubewuste, 
schuldvrije mobiliteitservaring. Met dat in gedachten verwachten we 
een groeiende belangstelling voor elektrische oldtimers, evenals voor 
objecten die ontvankelijk zijn voor deze hybride combinatie van oud 
en nieuw. Luca Gazzaretti, onze oldtimer-expert, observeert deze 
elektrische revolutie vanaf de frontlinie.

Misdrukken
Zoals het gezegde luidt: De één zijn rommel is de ander zijn schat. 
Bij Catawiki zien we een groeiende belangstelling voor drukfouten 
en fabrieksfouten als een manifestatie van de bredere trend van het 
opnieuw uitvinden. Van verzamelaars is bekend dat ze geobsedeerd 
zijn door postzegels, trading cards, boeken en speelgoed met een fout 
of imperfectie, omdat het objecten die identiek horen te zijn uniek 
maakt. Hieronder vallen ook objecten of boeken met handgeschreven 
notities en marginalia die van een unieke waarde zijn. Drukfouten 
kunnen een object dat aanvankelijk als waardeloos werd beschouwd, 
veranderen in een zeer gewild en waardevol verzamelobject. Nicolas 
Pereira, expert op het gebied van postzegels, heeft een groot deel 
van zijn leven gewijd aan het catalogiseren en onderzoeken van deze 
merkwaardige objecten, samen met een groot aantal andere Catawiki-
experts, gespecialiseerd in boeken, speelgoed, spellen en trading 
cards. In een wereld van massaproductie die wordt aangedreven door 
retailgiganten, is de zoektocht naar originaliteit sterker dan ooit. Het 
plezier van het verzamelen van drukfouten is een fascinerend gebied 
dat dit ideaal weerspiegelt en deze trend wint aan kracht op Catawiki. 

Lot no. 32321447 - Louis Vuitton reiskoffer
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Nostalgie naar 
de jaren 90

Op grunge geïnspireerde modetrends, memorabilia uit de popcultuur en 
verzamelwaardige trading cards zijn erg populair. 65% van de millennials zegt 
dat ze nostalgischer worden naar het verleden naarmate ze ouder worden. 
Vooral onze experts op het gebied van luxeartikelen zien nostalgie naar de 
jaren 90 als een belangrijke trend, waarvan 84% het in de top 3 van culturele 
drijfveren in hun vakgebied plaatst. Overal in de hele samenleving zijn de 
jaren 90 een periode van nostalgisch idealisme geworden voor veel van de 
hedendaagse consumenten, waarbij objecten uit de jaren 90 nu worden 
gezien als retro-verzamelobjecten. Interessant is dat Gen Z-consumenten dit 
voorbeeld volgen en een nostalgie uiten naar een pre-digitale manier van 
bestaan, die ze nooit kenden. Of deze trend nu wel of niet nauwkeurig de 
jaren 90 weerspiegelt of slechts een geromantiseerde kijk op het decennium 
is, het dient alleen om te laten zien dat het verleden altijd opnieuw wordt 
uitgevonden.

De koopkracht van millennials groeit en de ‘90s kids’ 
worden steeds meer aangetrokken door de bijzondere 
objecten uit hun jeugd.

Lot no. 27265753 - Chanel zonnebril met spiegelglazen
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Mode uit de jaren 90
In de modewereld hebben de jaren 90 en vroege jaren 2000 de 
jaren 70 verdrongen als de retro-stijl die “in” is. Denk aan gedurfde 
kleuren, slipdresses, jeans met een hoge taille en minuscule 
handtassen. Lorenzo Altimani, onze mode-expert, zegt dat onze 
fascinatie voor de jaren 90 voorlopig niet voorbij is. De ‘punklook’ 
van Jean-Paul Gaultier, de kleine tassen en de brillen zijn inmiddels 
een vast onderdeel van de look van hedendaagse modebewuste 
consumenten. Zelfs het meest typische transportmiddel uit de 
jaren 90, rolschaatsen, maakt een comeback. Op Catawiki is er veel 
nostalgie naar gaming uit de jaren 90: de Nintendo Game Boy wordt 
voor een hoge prijs verkocht, mede dankzij de fanatieke fans van 
bekende franchises zoals Pokémon, Super Mario en Tetris. In moeilijke 
tijden is nostalgie naar het verleden zo oud als de tijd zelf.

Hollywood glamour-interieurs
Ondanks het feit dat Hollywood-glamour meer dan een eeuw 
geleden begon, heeft de esthetiek ervan onmiskenbaar iets uit de 
jaren 90. Denk aan plastic palmbomen, minibars en neonlichten. De 
kitscherige aantrekkingskracht van deze stijl vormt een aanvulling 
op de huidige hang naar extravagante interieurs. Mede door de 
lockdowns werden mensen experimenteler in de huiselijke inrichting. 
Een eenmalige verkoop waarbij alleen vintage Ikea producten die niet 
meer verkrijgbaar zijn werden verkocht, was een daverend succes en 
de hashtag #ninetiesdesign verzamelde meer dan 5.500 Instagram-
posts en meer dan 180.000 views op TikTok. In de zomer van 2021 
werd bekend dat Cribs - het tv-programma dat een kijkje bood in de 
vreemde en prachtige huizen van de rijken en beroemdheden - terug 
zou keren op de buis. Als laatste hebben social media ervoor gezorgd 
dat onze privélevens nu openbaar zijn waardoor we onze lavalampen, 
luipaardprint en kerstverlichting aan iedereen kunnen showen - 
objecten waar veel vraag naar is, aldus Eleonore Floret.

Auto’s en motorfietsen uit de jaren 90
Op forums over het hele internet merken autoliefhebbers op 
dat auto-ontwerpen uit de jaren 90 - die nu als retro worden 
beschouwd - enorm populair zijn. Zelfs het voorheen saaie stads-
forens-type auto’s wordt heroverwogen. Er zijn meerdere redenen 
waarom deze auto’s zo populair zijn, maar de belangrijkste reden is 
waarschijnlijk de combinatie van de retro looks en de functionele 
betrouwbaarheid. Net als analoge camera’s uit de jaren 80 zijn auto’s 
uit de jaren 90 kwalitatief hoogwaardige voertuigen met een laag 
brandstofverbruik en moderne veiligheidsnormen. Dit is niet alleen 
beperkt tot auto’s: we zien ook een heropleving van motorfietsen 
uit de jaren 90. Motorfietsen uit dit decennium die ooit werden 
bespot vanwege hun twijfelachtige design, worden nu bewonderd 
vanwege de bruikbaarheid in combinatie met het slanke design 
en maken daardoor een een flinke comeback onder liefhebbers. 
Luca Gazzaretti, expert in oldtimers, en John Searle, expert op het 
gebied van klassieke motorfietsen, voorspellen allebei dat jaren 
90-throwbacks het komende jaar hun hoogtepunt zullen bereiken op 
Catawiki.
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Speelsheid

Tutti frutti-sieraden
Jonathan Cox, onze sieradenexpert, heeft tutti frutti-sieraden 
geïdentificeerd als één van de trends die zich waarschijnlijk tot 
in 2022 zal voortzetten. Voor het geval dat je er niet bekend mee 
bent: in tutti frutti-sieraden worden heldere en levendige kleuren 
gecombineerd met verbluffende resultaten. Over het algemeen zijn 
de ontwerpen gebaseerd op fruit-, groente- en bladvormen. Latere 
stukken werden gemaakt met hars of glas, maar de meest gezochte 
en zeer waardevolle art deco-sieraden met meerdere edelstenen 
bevatten kostbare edelstenen. Diamanten komen minder vaak voor 
in deze stukken dan in de meeste stukken uit het art deco-tijdperk, 
omdat ze meestal worden gebruikt als accentstenen. In 2020 werd 
een Cartier tutti frutti-armband uit de jaren 30 online voor meer dan 
$ 1,3 miljoen verkocht. Dit was de hoogste prijs ooit betaald voor 
sieraden op een online veiling en het duurste juweel dat dat jaar op 
een veiling werd verkocht. Het stuk van Cartier wordt gekenmerkt 
door zijn meanderende wijnstokken, die robijnen, smaragden, saffieren 
en diamanten met elkaar verweven, verder versterkt door een calibré 
geslepen onyx. De stijl belichaamt design uit het art deco-tijdperk 
en de samenkomst van oost en west. Hoewel het de afgelopen 20 
jaar alleen af en toe werd geproduceerd door kleinere fabrikanten, 
voorspellen we dat de populariteit in 2022 weer zal toenemen.

Uitbundige horloges
Tom Tombeur, onze horloge-expert, heeft een opmerkelijke stijging 
gezien in de populariteit van excentrieke, kleurrijke horlogeontwerpen. 
Vorig jaar bracht Rolex de Oyster Perpetual 36 uit, met wijzerplaten 
die verkrijgbaar zijn in een reeks felle kleuren. Dit ontwerp is een 
knipoog naar de vintage stijl van horloges zoals de Omega Seamaster 
Soccer Roulette Chronograph, (recent geveild op Catawiki), met 
oranje wijzers en iconische rode accenten waardoor het horloge 
meteen opvalt. In plaats van minimalistisch chic, zijn horloges 
tegenwoordig vaak ongeremd en uitbundig met drukke wijzerplaten 
met felle neonkleuren en lichtgevende elementen. Als gevolg van 
de speelsheid-trend zijn horlogeverzamelaars op zoek naar kleur en 
creativiteit, en horlogefabrikanten lijken daar graag op in te spelen.

Funky alcohol-etiketten
Is het je opgevallen dat alcohol-etiketten de laatste tijd steeds 
psychedelischer worden? Zoals onze whisky-expert, Jeroen 
Koetsier, beschrijft: de dagen van saaie en sombere monochrome 
drankbranding zijn voorbij. In plaats daarvan worden alcoholische 
dranken steeds vaker gekozen op basis van hoe ze eruit zien. Dit is 
grotendeels te danken aan de zeer succesvolle kleine onafhankelijke 
brouwerijen, die vaak in het oog springende verpakkingen hebben. 
Toch beperkt deze trend zich zeker niet tot biermerken, zoals blijkt 
uit de flessen van de biologische wijnen van Matsu. Ze gebruiken 
elegante maar onconventionele ontwerpen die onmiddellijk laten 
zien waar deze wijnmakerij voor staat: kwaliteit en erfgoed, maar 
met aandacht voor innovatie. Dit gebeurt ook bij sterke dranken, 
van whisky uit de jaren 90 tot historische cognacs. Catawiki-experts 
voorspellen dat een combinatie van erfgoed en innovatie een 
groeiende trend zal zijn voor wat betreft alcoholbranding. Proost op 
een heel gelukkig 2022!

Lot no. 30787031 - Ettore Sottsass fauteuil
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Trend 7

Of het nu gaat om gedurfde kleuren, drukke patronen 
of een flitsend ontwerp, bieders zijn dol op bijzondere 
objecten die alle regels aan de laars lappen. Deze 
bredere trend wordt geïllustreerd door tutti frutti-
sieraden, uitbundige horloges en funky alcohol-
etiketten, die allemaal de wens van de consument 
weerspiegelen om wat kleur in hun dagelijks leven te 
brengen. Daarnaast is er veel vraag naar bedrukte 
stoffen, met bloemmotieven, chique dierenprintsen 
Missoni-prints. 

Mensen staan te popelen om hun speelse kant nieuw 
leven in te blazen nadat de pandemie hun vreugdevolle, 
ongegeneerde vrijheid een halt heeft toegeroepen.



Methodologie

3. Aarde en natuur
 + Fossielen
 + Natuurlijke en biologische wijnen
 + Tweedehands artikelen van leer 

en kasjmier
 + Japandi interieurs
 + Keramiek en glasdesign
 + Mediterraans huis
 + Boeken met leren band

4. Cultureel erfgoed
 + Oude meesters
 + Populaire archeologie
 + Kunst met een boodschap
 + Frans antiek
 + Historische documenten
 + Antieke munten
 + Oude brieven
 + Rum

5.  Opnieuw 
uitgevonden

 + Hergebruikt interieurdesign
 + Elektrische oldtimers
 + Misdrukken
 + Decorative salvage
 + Vintage posters
 + Space age
 + Koffers

Kwalitatief

30 interviews met experts om trends in een categorie, 
interessante ontwikkelingen en vergelijkbare trends in 
verschillende categorieën te identificeren.

Verfijning

4 focusgroepen om macrotrends en verschuivingen in 
consumentengedrag te verzamelen, te verifiëren en te 
onderzoeken.

Kwantitatief

249 Catawiki-experts droegen hun collectieve kennis bij 
om de inzichten en de bevindingen te valideren.

2.  Iconische 
klassiekers

 + Handtassen en fashion
 + Design
 + Muziekinstrumenten en merken
 + De kunst van Picasso
 + Namen uit de street- en popart
 + Leica -camera’s
 + Pokémon-objecten
 + Whisky van voor de jaren 80
 + Horloges
 + Vespa’s
 + Auto’s

6.  Nostalgie naar de 
jaren 90

 + Fashion
 + Hollywood glamour-interieurs
 + Auto’s en motorfietsen
 + Kunst (fotografie, prenten en 

schilderijen)
 + Filmmemorabilia
 + Sportmemorabilia
 + Modelauto’s
 + Videogames

7.  Speelsheid
 + Tutti frutti-sieraden
 + Uitbundige horloges
 + Funky alcohol-etiketten
 + Moderne kunst
 + Mineralen
 + Aziatische kunst
 + Eigentijds design
 + Primaire kleurboeken

1. Vakmanschap
 + Analogue camera’s
 + Horloges uit de jaren 20 en 30
 + Japanse schilderkunst en prenten
 + Handgemaakte decoratieve 

objecten
 + Direct van de kunstenaar 

(kunst en strips)
 + Lego (My Own Creation)
 + Designersieraden
 + Edelstenen met bijzondere 

slijpvormen

Trend 
bijlage
Hier volgt een uitgebreide lijst 
van de trends die door onze 
experts zijn ontdekt en die 
de industrie voor bijzondere 
objecten in 2022 zullen bepalen.


