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De Armzalige Verzamelaars 
 
Na lange tijd was ik weer zo fris om in de 
Beurs in Eindhoven te opereren. We hadden 
een leuke collectie reels - hengeltjes - 
kunstaas – bij elkaar gebracht om "ter 
verkoping" aan te bieden. Het was gezellig 
druk en ik was blij weer veel oude bekenden te 
zien, en te spreken. Oude verhalen ophalen 
over hoe ik het geluk had om een leuk 
molentje te vinden op een onverwachte plek. 
Het publiek was erg genuanceerd. Natuurlijk is 
het sport om zo goedkoop mogelijk aan iets 
leuks te komen. Er zijn diverse soorten klanten 
die denken dat ze op voorhand al getild 
worden, en stevig afdingen. Ik was toen al blij 
dat ik mijn overdosis kwijt kon voor in ieder 
geval het eigen geld, mijn winst was dat ik er 
plezier aan had beleefd. 
 
Bijvoorbeeld een Mitchell Capje waar ik toen in 
1955 fl.35 voor gaf, bracht in ieder geval 20 
euro op, en let wel ik had er al die jaren zeker 
voor 100 euro plezier aan gehad. Merkwaardig 
was het ook dat er veel mensen stonden die 
een overdosis aan nieuwe hengels en molens 
hadden opgekocht van opheffingen of zoiets. 
Rijen Mitchells zonder "swing" gepresenteerd. 
Ik was bij het begin voor mijn kraam, en ben er 
eigenlijk niet meer achter gekomen.  
 

 
Maak er gewoon iets leuks van… 

 
Ik vind het ook wel leuk om diverse dingen met 
elkaar in verband te brengen. Een Pezon & 
Michel hengeltje met een Luxortje erop en met 
wat Succes-spinners erbij. Dan ziet de jeugd 
ook nog eens hoe het was. Zo kan je je 
verzameling thuis ook eens wat leuk 
presenteren. Breng eens wat dingen met 
elkaar in verband. Een opengeslagen boek 
erbij met het betreffende nummer, oude 
tijdschriften. Verzamel niet zo eenzijdig, breng 
een verhaal in je collectie, geef desnoods eens 
een barbecue voor je vrienden, en show 
samen met je vrouw een kleine expositie in de 

tuin. Betrek ook je echtgenote of vriend bij je 
collectie, dat geeft wat goodwill en een lang 
huwelijk. Probeer je vrouw aan 't vliegbinden te 
zetten, met leuke veertjes en draadjes 
gekleurde wol. En beloon ze daarna eens flink 
door een hoedje met veren voor haar 
verjaardag te geven!  
 
Verzamelaars denk ook eens aan 't recente 
verleden, er is een leuk terrein van bvb. 
"Holglas Historie" van Jan Schreiner tot Hardy. 
Observeer de oude winkeliers, ze hebben 
soms nog een oud voorraadje, spinners - 
zelfbouwmaterialen - veertjes. Bestudeer de 
historie van het Hollandse kunstaas, Bertrand 
en Roelfs - B & R  - Bent Pont voor de 
spinners. De eerste voor de Terribles van 
Schreiner - Peeters - Rothfusz. Zeker zijn er 
onder u die gouden handjes hebben en 
kunnen helpen bij 't reviseren van molens of 
reels en dan niet steeds denken aan de 
centjes, ruilen kan je ook. Misschien kan er 
een verzameladres komen van onderdelen - 
reservespoelen en houd alles niet zo 
angstvallig onder de tafel. Een vriendendienst 
in deze tijd is ook nuttig - van het een komt het 
ander - wie goed doet goed ontmoet.  
 
Het dieptepunt van die middag van Eindhoven 
vond ik de veiling, t.b.v. de club! Er werd nog 
geen euro geboden op een leuk molentje, heb 
je wel eens aan een buurjongetje gedacht die 
je blij kan maken. Ik stelde wat dozen met 
boeken beschikbaar waar ik jaren aan 
verzameld had. Boeken als "Kanjers" voor fl.65 
in die tijd gekocht. Dresselhuys - Van Onck, 
Garay ca. 50 boeken per doos. Ze brachten 
nog geen 10 euro op, de inzet was 8 euro 
geloof ik, schandalig voor de bestwil van de 
club. Aasgieren zijn het of er wordt niet meer 
gelezen. Alles gaat via de computer. Is het niet 
fantastisch om Schreiners "Flitsend Nylon" te 
lezen op een koude winteravond bij de haard 
of naast je vrouw in bed? Vergeet niet dat er 
waardevolle afbeeldingen in staan van vroeg 
kunstaas B&R, Flopy, Terribles, Tarentella's, 
hoe zien die eruit! De eerste splitcane 
hengeltjes van B&R - Pelican - Pezon & 
Michell de BB0, BB1, etc. hoe zien ze eruit om 
ze te verzamelen. Noem maar op.  
 
Ik denk dat veel startenden teveel voor de 
computer zitten en alles soms oproepen en het 
gevoel missen om eens zo'n boek in handen te 
hebben. Zo dadelijk copuleren ze nog via de 
computer. Ik had een mooi Altex Hardy 
molentje liggen - in die tijd fl.110,-, nu vroeg ik 
er 50 euro voor- kan er nog wat af - nou niet 



 .

dus, ik gooi ze liever in de smeltoven. Stel u 
toch eens wat eervoller op. Uiteindelijk heb ik 
hem aan een buurjongetje gegeven met een 
mooi spinhengeltje, en die vist er nu in het 
Veerse meer en de Veerse kreken mee. Elke 
keer als ik er langs kom geniet ik ervan, elke 
week zet hij hem in de olie - wat een genot - zo 
kan het ook. Haal die dollartekens toch eens 
uit uw ogen, blijf reëel, vraag een schappelijke 
prijs, ruil eens wat. Ik mag het woord niet 
gebruiken, maar soms leek het wel een 
jodenmarkt van voor de oorlog. Het ergste 

vond ik nog het verhaal van onze zeevisser die 
zijn karretje beschikbaar had gesteld aan een 
zwoegende verzamelaar en het niet meer 
terug had gekregen! Wie geeft zich op voor 
een knokploeg bij de uitgang. Maar ja, soms 
was het toch nog wel gezellig en een oude 
dominee in ons dorp zei : " Het kwaad zit in de 
mens". 
Maar waar hoop is, is leven, we hopen op 
betere tijden. 
 
Adrie Mouthaan
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een verzamelaar in spe… 


