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De Vliegendoos van Kees 
 
Het was aan de vooravond van de laatste 
Eurobeurs dat ik een telefoontje kreeg van 
Iwan Garay of ik interesse had in een 
vliegendoos met een stuk of honderd 
zalmvliegen. 
Heeft een kat interesse in muizen? 
De volgende dag op de eurobeurs Iwan 
opgezocht en daar, uit een plastic tas kwam 
de vliegendoos. De doos kwam uit de 
verzameling van ons aller bekende Kees 
Ketting. Was niet moeilijk te ontdekken, zijn 
naam stond er groot op. Iwan vermoedde dat 
het om een vroege Hardy doos ging maar ik 
zag al gauw dat het om een Malloch’s 
vliegendoos ging. 
 
Het is een zwart gelakte doos (black Japan) 
in een niet al te beste staat, met in het 
midden op het deksel een vast geklonken 
ovaal metalen plaatje met de gravering: 
Patent No 13561 hetgeen een jaartal geeft 
van ± 1900. 
Nadeel is dat iemand er een stukje huisvlijt 
op losgelaten heeft door er, met wat lijkt op 
plakkaatverf, een baan in vaag rood/oranje 
met zwart op te schilderen. 
 

 
 
Als je de doos opent zitten er nog twee 
draaiende bladen (“swing leaves”) in. Met de 
zalmvliegen is duidelijk gevist en zijn niet 
voor achter het glas gebonden.  En dat maakt 
het natuurlijk weer interessant, dat Kees er 
mee gevist heeft moge duidelijk zijn, maar 
wie voor hem? 
Eén iemand zeker want zijn naam staat in de 
doos en is vermoedelijk de eerste eigenaar, 
ene Lt. Colonel. E. B. Bartley. 

 
 
Na wat googelen kom ik zijn naam drie keer 
tegen in “The London Gazette” van augustus 
1897, oktober 1902 en op een nog 
vermoedelijk latere datum. 
Meer heb ik nog niet kunnen vinden maar het 
geeft de doos iets extra’s. Je moet in die 
dagen wel stevige jaszakken gehad hebben 
want het ding weegt behoorlijk zwaar. 
 
Peter Duncan Malloch 
 
Geboren uit nederige afkomst in 1853 in het 
kleine dorpje Almondbank in de buurt van 
Perth. Hij genoot niet de voordelen van het 
hoger onderwijs en hij sleet zijn jeugdige 
dagen in de bossen en  met vissen in de 
rivier de Almond. 
Op de leeftijd van 12 had hij al een gedegen 
kennis van alle vogels en dieren in de 
omgeving. Op 14-jarige leeftijd was hij in 
staat om dieren en vogels op te zetten en om 
vliegen te binden. Met zijn broer James als 
zijn assistent, begon hij, op de leeftijd van 18, 
een kleine taxidermie en visgerei bedrijf in 
een kamer naast de High Street in Perth. 
Zakelijk ging het voor de wind en een winkel 
werd geopend in de High Street en van 
daaruit verhuisde hij in 1903 naar Scott 
Street, waar het bleef tot 1981. Peter Malloch 
overleed in 1921 op de leeftijd van 68 jaar. 
(Wie meer wil weten, je kan het vinden op 
www.pdmalloch.com) 
 

Dick Klinkhamer
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