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Persoonlijk verhaal van een veilingmeester en beëdigd taxateur

Een episode uit de geschiedenis van 
Veilinghuys De Castanghe in Lochem
Louis Fris

In Lochem was Veilinghuys De Castanghe gevestigd. Het veilinghuis bevond zich in de Kastanje-
laan, in het gebouw dat in 1906 als “verkooplokaal” of “venduhuis” was opgericht door Hartog 
Nijstad, telg uit de bekende antiquairsfamilie1. In 1983 kwam het pand in bezit van veilingmeester 
en beëdigd taxateur Louis Fris, die in het onderstaande verhaal vertelt over zijn internationale 
veilingcarrière, die Lochem als uitvalsbasis kende.

Van bankdirecteur naar veilingmeester
Ik was altijd al geïnteresseerd in veilingen, kunst, 
antiek en oldtimers. Destijds, in 1983, stond een 
advertentie in Elseviers Weekblad: ”Veilinghuis ter 
overname aangeboden te Lochem”. Ik wist niet eens in 
welk deel van Nederland die plaats gelegen was. Op 
dat moment was ik directeur van een Handelsbank te 
Beverwijk en woonachtig in Haarlem. Op een gegeven 
moment dacht ik: dat kan ik nog wel tot mijn pen-
sioen blijven doen, maar dan zal ik altijd onderdeel 
blijven uitmaken van een kolossaal lichaam. Een klein 
radertje in zo’n groot geheel was nu net wat ik niet 
wilde. En zo ontstond de drang om mijn eigen onder-
neming te starten. 

Ik bezocht altijd al veilingen. Toen ik bankdirecteur 
was behaalde ik mijn diploma Veilingmeester zuiver 
uit liefhebberij. En toen kwam de mogelijkheid om 
het Lochemse veilinghuis over te nemen op mijn weg, 
een “Venduhuis” met een grote reputatie, voorheen 

geleid door de heer Nijstad, de voormalige directeur 
van Christie’s Amsterdam. In november 1983 heb ik 
het pand met naastgelegen woonhuis gekocht, nam 
ontslag bij de bank en verkocht mijn patriciërshuis te 
Haarlem.
Ik organiseerde vier antiekveilingen per jaar en tevens 
mijn eerste Oldtimers Veiling in AHOY, Rotterdam in 
juni 1985. Er volgden jaarlijks Oldtimers Veilingen 
in Haarlem, Rotterdam, Den Bosch, Hilversum, Den 
Haag, etc. Deze werden in het weekend bezocht door 
circa 10.000 bezoekers en 5.000 potentiële kopers en 
geïnteresseerden. Het percentage daadwerkelijke ko-
pers is echter met 1 of 2 %, zeer laag. Om enigszins uit 
de kosten te komen die dit soort veilingen met zich 
meebrengen was een toegangsprijs van tien gulden 
noodzakelijk. Dat ligt thans op 50 euro. Het maakt 
nogal uit in welk deel van het land de veiling plaats-
vindt. In Haarlem was dat nooit een probleem doch 
in Brabant liep de veiling totaal niet. Ik ben tot de 
conclusie gekomen dat Brabanders een leuk volk zijn 

Een zeldzame Studebaker President uit 1937, voor Kasteel 
Verwolde.

Nash 600 coupe uit 1948, geparkeerd voor het veilinghuis in de Kastanjelaan.
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om een biertje mee te drinken, maar zakelijk gezien 
volgen we duidelijk twee verschillende lijnen.
Dat was dus eens maar nooit meer in de Brabanthal-
len.

Veilingmeester Fris: “Zo” en “Duur” zijn de twee be-
kende woorden van de doorsnee veilingbezoeker. Dit 
in tegenstelling tot mijn Duitse klanten, die kochten 
gewoon.

De Castanghe als thuisbasis
Advertenties van het Veilinghuys De Castanghe waren 
regelmatig te vinden in de grotere kunst-, antiek- en 
verzamelbladen zoals De Verzamelkrant, in De Te-
legraaf in Nederland en in Engeland en Duitsland. 
Hierin werden de komende veilingen aangekondigd. 
Een hoge opbrengst was gegarandeerd mede dankzij 
circa 1000 Duitse cliënten. Ook vanuit Londen werd 
regelmatig geboden op zilveren objecten. De inbreng 
aan kunst en antiek verkreeg ik voornamelijk uit parti-
culier bezit; ik vertikte het om koelkasten, broodroos-
ters te veilen. Het was tenslotte geen kringloopwinkel. 
Het percentage Duitse kopers was circa 20% van mijn 
bestand en die kwamen uit Gronau, Ahaus, Vreden, 
Munster, Stadtlohn. Zij waren zeer kooplustig. Mijn 
hartstocht als veilingmeester ligt echter bij de oldti-
mers, ik bezat zeer kostbare automobielen waaronder 
een Studebaker President uit 1937, te zien op bij-
gaande foto. De eerste Oldtimers Veiling organiseerde 
ik, zoals vermeld, in AHOY, Rotterdam. Een dergelijke 
veiling is een kostenverslindende organisatie, die 
goed aangepakt moest worden.
Ik was als enig veilinghuis voor oldtimers in Nederland 
overgebleven. Veilinghuis De Zon in Amsterdam heeft 
ook enige tijd dergelijke veilingen georganiseerd, 
maar die is er mee gestopt. Het is ook niet simpel 
om zo’n enorme veiling te organiseren. Alleen al de 
locatie, die moet enorm groot zijn en dat is al vaak 
een probleem. 

Amerika
Het idee van een oldtimersveiling komt oorspronke-
lijk uit Amerika. Ik ben diverse keren naar het Mekka 
van oldtimersveilingen geweest in Scotsdale, Arizona, 
waar ik logeerde in het Sunburst Resort. Daar worden 
jaarlijks de Barett-Jackson Veilingen gehouden, ca. 
1.500 automobielen, omzet destijds 40 miljoen dollar. 
Als daar een veiling wordt gehouden stromen vanuit 
alle hoeken van de wereld de liefhebbers toe. Zo zijn 
er veel Duitsers die daar kopen, maar de laatste jaren 
ook erg veel Japanners. En ze moeten allemaal uren in 
het vliegtuig zitten om de veiling te bereiken. Arizona 
is nogal een uithoek. Ik was bijvoorbeeld bijna zes-
tien uur onderweg. Eerst acht uur naar New York en 
daarna nog zes uur naar Arizona via Los Angeles. Het 
is de moeite echter meer dan waard.
Wat daar gebeurde is niet te geloven. Ik ben nogal 
kooplustig en zag daar diverse interessante oldtimers. 
Op een gegeven moment werd een schitterende 
wagen geveild en kon ik mijn kooplust niet bedwin-
gen. Ik kocht die auto. Mijn vriendin zei: “Wat heb je 
nu gedaan?”. En gelijk had ik er eigenlijk spijt van, ik 
had niets aan die wagen. Ik ging direct naar de Office 
om te betalen. Op dat zelfde moment kwam daar de 
eigenaar van de wagen aan. Schreeuwend riep hij: 
“My car is sold for too less money. I want him back”. 
Een kans die ik natuurlijk gelijk aangreep. “Okee”, zei 
ik, “honderd surplus” en we praten nergens meer 
over”. Gelukkig ging hij daarmee akkoord en zo was 
ik van een auto af die ik eigenlijk niet wilde en had ik 
nog honderd op de koop toe. Ieder jaar in februari is 
er zo’n grote veiling in Arizona en als het even kan wil 
ik volgend jaar toch weer gaan. Echte veilingtips voor 
de Nederlandse veiling doe ik hier niet op. In febru-
ari is het altijd prachtig weer en kom ik als herboren 
uit Arizona terug. Ik bezit altijd een “bidders pass”. In 
Amerika veilen ze op een veel hardere wijze dan in 
Nederland. Het gaat razendsnel, zodat je het nauwe-
lijks kunt volgen. Voordat je je bidders pass hebt opge-

Mercury Parklane uit 1957, voor het veilinghuis. Een prachtge Philos Ballot uit 1907.
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stoken zijn ze al een aantal biedingen verder en koop 
je een auto voor een prijs die boven je limiet ligt. Maar 
de biedingen volgen elkaar zo snel op dat het bijna 
niet te vermijden is. Je moet de veilingmeester zelf 
terugfluiten als zo iets gebeurt want ze willen altijd 
een hogere opbrengst behalen, dat streven is inter-
nationaal. In ieder geval moeten zij de limiet behalen. 
Volgende keer hoop ik mijzelf echter wel in toom te 
kunnen houden tijdens de veiling.

Oldtimers
Ik ben zelf al in het bezit van vier oldtimers waaronder 
de bovengenoemde schitterende Studebaker Pre-
sident uit 1937 en eigenlijk kamp ik nu met ruimte-
gebrek en heb ik geen behoefte aan nog meer auto-
mobielen. Maar de liefde voor Amerikaanse auto’s is 
groot, in het bijzonder bij de oldtimers en ik wilde er 
dus ook zoveel mogelijk van weten.
Dat heeft ertoe geleid dat ik een cursus garagebedrijf 
ben gaan volgen om meer inzicht te krijgen in het 
motorisch gedeelte. In het kader van die opleiding 
heb ik ook stages gelopen bij twee restauratiebedrij-
ven. Deze opleiding bij Innovam, het “opleidingsinsti-
tuut voor het motorvoertuig-, tweewieler- en aanver-

want bedrijf” was de basis om mijn diploma taxateur 
in oldtimers te behalen, ik slaagde cum laude. In juni 
1992 ben ik beëdigd en ben thans een van de weinige 
taxateurs in Nederland. 
Verder deed ik vanuit Lochem zaken met diamantairs 
op de Diamantbeurs te Amsterdam en verhandelde 
gouden ringen met briljanten, saffier, robijn, smaragd 
en bloedkoraal. Veel mensen zeggen dat ze een echt 
parelcollier hebben doch dat zijn bijna altijd cultivé 
parels, zijnde gekweekt. In 2003/2004 liep de interesse 
in antieke meubels sterk af en besloot ik te stoppen. 
Het aantal Veilinghuizen is gehalveerd en thans veil ik 
nog uitsluitend voor goede doelen, zoals Kika, Clini-
clowns, kerken etc.

*De foto’s zijn uit de privécollectie van Louis Fris

(Eindnoot)
1  -  Een kort artikel over de historie van Nijstad Antiquairs vindt 
u op de website van het Historisch Genootschap onder de titel 
Nijstad in Oude Kunst en Antiek. Zeer uitgebreide informatie geeft 
het boek Vier generaties Nijstad: 1862-1962, een jubileumuitgave 
van Nijstad Antiquairs, 1962.

Rolls-Royce Phantom I, 1929. Een grote oldtimersveiling werd door De Castanghe georganiseerd in de 
Kennemer Sporthal in Haarlem.

Rectificatie
In Land van Lochem 2015-2 is bij het artikel over Huender op bladzijde 18 een 
foute foto geplaatst. De foto toont Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch 
van Verwolde. De juiste foto van dr. E.G. Huender is nu bijgevoegd.
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