
AutoWeek Classics • 12 • 2016    109

Tekst Herman Steendam, 
reacties redactie@fehac.nl

| Namens de oldtimerclubs behartigt FEHAC de 
belangen van oldtimerbezitters in Nederland

 Vaak leidt de passie van een enkeling tot een 
bijzondere verzameling van auto’s of motoren. In 
de huidige tijd zijn dat bijvoorbeeld de Amerikaan-
se presentator Jay Leno en Toyota-importeur 
Evert Louwman uit Wassenaar. Cees de Rijke en 
Piet den Hartogh hadden met elkaar gemeen dat 
ze allebei als transportondernemer goed geld ver-
dienden en dit investeerden in een steeds groeien-
de oldtimercollectie. En die collectie, daar waren 
ze trots op: het groeide bij allebei de ondernemers 
uit tot een heus automuseum. Helaas heeft de op-
volgende generatie niet altijd de passie en de mid-

delen om zo’n museum vol mobiel erfgoed voort 
te zetten en dan worden de collecties te koop  
gezet. In het geval van het Ford Museum gaat het 
om 214 originele, vaak zeer zeldzame exemplaren, 
die allemaal in rijdende staat zijn. De Fords komen 
in één keer te koop, want de collectie moet als het 
even kan bij elkaar blijven.
Naast de bestaande automusea zijn er nieuwe ma-

VEILING VAN COLLECTIES  
UIT AUTOMUSEA 
Donderdag 1 december 2016 was een trieste dag in Hillegom: de grootste privécollectie 
van Ford-oldtimers ter wereld, het Ford Museum Den Hartogh, sloot definitief zijn  
deuren. Het was al het tweede Nederlandse privémuseum dat sloot, want het De Rijke 
Museum is al eerder in 2016 gestopt.

nieren gevonden om mooie collecties oldtimers toe-
gankelijk te maken voor publiek. Vaak zijn dat onder-
nemers die niet al dat moois zelf bezitten, maar een 
verkoopcollectie hebben. Eigenaren van oldtimers 
kunnen die daar ‘doorgeven’ (lees: verkopen) aan 
anderen om er ook van te genieten. Dat betekent een 
bedrijfshal vol mooie oldtimers van wisselende  
samenstelling, waar je regelmatig terugkomt 
omdat de voorraad steeds weer anders is.  

Erfenis naar veiling
Maar zoals De Rijke en Den Hartogh zijn er op  
bescheidener schaal veel meer verzamelaars in  
Nederland. Er zijn best veel verzamelaars met tien  
of meer automobielen in de eigen collectie. De  
gemiddelde Nederlandse oldtimerbezitter is 54 jaar 
en heeft 2,2 stuks aan klassiekers in bezit. Maar zo’n 
bezit schept ook zorgen: want wat gaat de volgende 
generatie doen met vaders of opa’s levenswerk? Het 
is tenslotte ook een erfenis, maar dan een waarbij 
het geld vastzit; niet in stenen maar in oud ijzer.  
Dit zijn dan ook de momenten waarop oldtimers  
na jaren van rust en permanente stalling in een ver-
zameling weer op de markt komen. Recent zijn zo de 
collecties van musea in Denemarken en Normandië 
geveild, met als uitschieter de opbrengst van een  
originele Willys Overland MB Jeep – met oorlogs- 
geschiedenis – voor € 100.000. Een nieuw wereld- 
record voor een Jeep.  

HELAAS HEEFT DE VOLGENDE 
GENERATIE NIET ALTIJD DE 

PASSIE OF DE MIDDELEN

Voorbeeld van een verkoopcollectie waar altijd wat nieuws te zien is, is Gallery Aaldering in Brummen.


