
UIT DE VERZAMELING VAN HANS BRINKEL 
 
In 1992 begon ik met het verzamelen van oude 
en antieke hengelsportobjecten. Zoals 
iedereen kocht ik in het begin alles wat maar te 
verkrijgen was. Met veel van die zaken heb ik 
later weer andere verzamelaars blij gemaakt, 
onder andere in Empel, zeker weten! 
 
Zo kwam ik eens op een antiekmarkt en vroeg 
bij de koopman van een kraampje of hij 
wellicht visspullen te koop had. Hij prees mij 
toen een madehoorntje van messing aan. Ik 
had nog nooit zo'n ding gezien en door mijn 
onervarenheid en gebrek aan kennis 
vertrouwde ik het zaakje niet, temeer daar de 
koopman op die markt een beetje in een 
kwade reuk stond. Ik liet de koop schieten… 
 
's Avonds had ik al spijt, maar een week later, 
toen ik weer op die markt was, bleek het 
hoorntje verkocht. De koopman wreef nog zout 
in een open wond ook, want hij zei: "Als je 
visspullen verzamelt, had je moeten weten wat 
het voor een ding was! Ja, nu heb je spijt, 
maar nu is het te laat." (Hoe bedoelt u, door 
schade en schande wordt men wijs?) 
 
Nummer twee! 
 
Een half jaar later... kwam ik er wéér één 
tegen. Wéér kocht ik hem niet. Ik vond hem te 
nieuw, hij was gepoetst (!) en o ja, ook nog 
eens veel te duur. Kort daarna kreeg ik een 
Millers Antiekcatalogus in handen. Onder het 
hoofdstuk "Fishing Tackle" stond een 
afbeelding van een "Victorian copper and 
brass maggot shute", mét prijsindicatie. Wat 
een stommeling was ik geweest. Het ging om 
echte collector's items, waarvan ik er al twee 
had kunnen hebben... 
 
Maanden later kwam ik in contact met René 
Boelen -de man die door Kees Ketting werd 
geïnterviewd voor Hét Visblad en die indirect 
met zijn verhaal over zijn schilderijen (René is 
fijnschilder) mij tot verzamelen bracht. Ik had 
een deel van zijn collectie overgenomen en 
kwam met hem te spreken over die 
madehoorntjes. René bleek er eentje te 
bezitten van zink, maar was er in zijn loopbaan 

als collectionneur nog nooit eentje van 
messing tegengekomen. 
 
Visspullen 
 
Tevreden en voldaan door de aankopen die ik 
bij René had gedaan, keerde ik 's avonds met 
mijn vrouw huiswaarts. De volgende ochtend 
stonden wij zelf met overtollige "rommel" op 
een vlooienmarkt. (Geen visspullen dus!) Mijn 
linkerbuurman verzekerde mij desgevraagd dat 
hij geen visspullen te koop had. Ik was zijn 
kraam die dag al wel vier maal gepasseerd, 
toen ik opeens, als in een flits, een 
madehoorntje van gebronsd messing zag 
liggen, met een schitterend "patina". (U ziet, de 
vaktermen begon ik ook al te leren). 
 
"O, dát ding," deed hij laconiek. "Ja, dat heeft 
geloof ik met vissen te maken." 
Om kort te gaan, omdat we naast elkaar op de 
markt stonden, kon ik het hoorntje voor een 
prikkie kopen. Wat een mazzel! De avond 
tevoren was zo'n hoorntje nog een droom 
geweest en een dag later had ik er eentje. Wie 
riep daar "beginnergeluk"! Diezelfde avond 
belde ik René op, hoe moe ik ook was. Hij 
hoorde mijn verhaal met stomme verbazing 
aan. Omdat hij mij een plezier had gedaan met 
verzamelspullen, ging ik met hem het 
madehoorntje ruilen voor iets anders. Hij was 
blij en ook ik was tevreden -hoewel ik dus nog 
steeds geen madehoorntje van messing bezat. 
Maar wel een aantal van zink. Doch ik was 
ervan overtuigd dat mijn dag nog wel zou 
komen. Een jaar later was het bingo. Ik kocht 
mijn eerste exemplaar van een handelaar die 
dacht dat het madehoorntje iets was om 
duivenvoer of iets dergelijks in te stoppen. (Ik 
liet dat maar zo) 
Thans bezit ik vier exemplaren van messing en 
eentje van koper. Ze lijken geen van allen op 
elkaar! Ik beschikte zelfs over dubbelen maar 
daarmee heb ik andere verzamelaars blij 
gemaakt, en natuurlijk ook met hen geruild 
voor zaken die ik op mijn beurt graag wilde 
hebben. 
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