
FAALANGST 
 
Naar aanleiding van 'Soebatten, vragen en 
verzoeken om kopij' in 'De Vissende 
Verzamelaar' zesde jaargang, nummer 12, het 
volgende. Ik denk dat opmerkingen als "geen tijd 
om te schrijven" en "ik kan niet schrijven", etc., 
wellicht voortkomen uit faalangst plus de vrees 
voor het loskomen van een bepaald soort 
reacties. Vaak is het namelijk zo dat uitsluitend 
wordt gereageerd op kopij waarin een stelling of 
mening naar voren wordt gebracht die niet 
strookt met de algemene opinie. Of met de 
mening van degene die commentaar geeft. 
Verder zijn er waarschijnlijk ook leden die liever 
niet, om welke redenen dan ook, op de 
voorgrond willen treden. Zo'n houding is ieders 
goed recht, en dat is maar goed ook, want 
anders wil iedereen zitting nemen in het be-
stuur... 
Niet in de laatste plaats vanwege Babs 
Verswijveren (zij verzocht me om kopij), heb ik 
ondanks ook mijn faalangst toch besloten iets 
over mijn hobby te vertellen. 
 
START 
 
Zo'n 10 jaar geleden begon ik met het 
verzamelen van Nederlandstalige 
hengelsportboeken. Als je daarmee bezig bent, 
komt je zo ontstellend veel spul tegen, dat je al 
gauw meerdere zaken zoals NVVS-folders, 
OVB-publikaties, allerlei magazines, etc., aan de 
collectie toevoegt. Bij de start van je 
verzamelaarsloopbaan ontmoet je verscheidene 
collectioneurs die het nodige te koop aanbieden. 
En daarvan maak je dan gretig gebruik. Edoch: 
hoe meer je op het verzamelaarpad vordert, hoe 
moeilijker het wordt nog iets behoorlijk (qua 
uitvoering en/of prijs) te pakken te krijgen. En 
dan volgt vaak al rap het moment waarop je 
naar andere zaken gaat uitkijken. Of er zelfs 
over denkt met verzamelen te stoppen omdat je 
door de bank genomen ieder jaar hooguit enkele 
publicaties vindt die in je collectie passen. 
 
GROEI 
 
Besluit je daarom je verzamelgebied uit te brei-
den, dan vergroot je echter onmiddellijk de 
mogelijkheden. Zo begon ik zo'n dik jaar 
geleden met het eveneens verzamelen van 
'beelden van vissen' (keramiek). Wanneer je iets 
dergelijks opstart, heb je er geen enkel idee van 
hoe en waar het zal eindigen, terwijl meteen een 
tweede probleem opdoemt: waar laat je je 
verzameling, waar stal je die uit? Hoewel ik 

daarvoor de beschikking heb over een aparte 
ruimte, moet me van het hart dat die sneller vol 
begint te raken dan me eigenlijk lief is... 
 
SPEUREN 
 
Ik bezoek vele rommelmarkten en 
verzamelaarbeurzen om 'vissenbeeldjes' te 
vinden, maar het gaat, zo bemerkte ik, om een 
verzamelgebied waarover je weinig tegenkomt. 
Standhouders op vlooienmarkten zijn bijna 
allemaal handelaren die van wanten weten wat 
hun prijzen betreft, en ook aan defecten, scheur-
tjes en andere onvolkomenheden tillen ze niet 
zo zwaar. 
 
SLOKOP 
 
Als beginner probeer je 'alles' te pakken krijgen, 
en beschadigingen, zoals afgebroken deeltjes of 
krassen, deren je dan weinig. Weliswaar wordt 
je wat deze zaken betreft steeds kritischer, maar 
als je een geschonden beeldje vindt dat nog in 
de verzameling ontbreekt, ga je toch weer voor 
de bijl en neem je het kapot zijn domweg voor 
lief (tenminste wanneer het enigszins gehavend 
zijn in de prijs is verwerkt). 
Zo keek ik in het begin ook nooit naar het merk, 
naar de stempel van de fabrikant dus. Sterker 
nog: ik was me er niet eens van bewust dát op 
die beeldjes stempels stonden. Overigens trek ik 
me daar tot op de huidige dag nog steeds weinig 
van aan. Wat voor mij bovenal telt is dat ik de vis 
op zich 'mooi' vindt. 
 
KENNIS 
 
Desondanks raak je toch in het bezit van 
beelden en beeldjes waarover je graag meer 
bijzonderheden wilt weten. Zo bestaan er bij mijn 
weten slechts enkele merken (die zich met hun 
producten ook in mijn collectie bevinden), zoals 
Jema, H.Bequet, Goebbel. Maar wellicht zijn er 
meer waarvan ik het bestaan (nog) niet weet? 
Ieder brokje info is welkom! 
Over Goebbel kan ik zeer kort zijn, want ik weet 
van dit merk letterlijk NIETS. Voor wat betreft de 
producten van Bequet leerde ik van ons lid Henk 
Schiltmans dat het om een Belgisch fabrikaat 
gaat, maar dat is dan ook alles. Zijn er wellicht 
(Belgische) VHV-leden die hun licht kunnen 
laten schijnen over a) de Goebbel-fabriek en b) 
de vestigingsplaats? Bestaat de fabriek nog 
steeds? Welke betekenis hebben de nummers 
die op de flanken van de beeldjes staan? 



Tenslotte: welke vissen horen bij welk nummer? 
 
HISTORIE 
 
Wat Jema betreft, in augustus 1942 werd door 
Jelis Mager, geboren 12 juni 1912 te Rotterdam, 
en zijn broer, allebei wonende in Maastricht, een 
vennootschap overgenomen van ene 
J.Meussen; deze vennootschap was in 1920 
opgericht. Op 25 november 1955 werd deze 
vennootschap ontbonden en richtten de beide 
heren een nieuwe op, onder de naam JEMA 
Keramisch Atelier NV. De handelsnaam luidde: 
"Beeldenatelier JEMA". 
(De naam is uiteraard afgeleid van JElis MAger). 
Maar door een faillissement viel op 28 juni 1984 
ook het doek voor deze onderneming. 
 
GEGEVENS 
 
Onderop JEMA-beelden staat vaak (maar niet 
altijd even duidelijk) "JEMA Holland" plus een 
nummer. Er bestaat evenwel geen documentatie 
over de uitgegeven nummers en bijbehorende 
vissennaam, vandaar dat zoeken naar datgene 
wat werd geproduceerd een groot probleem 
oplevert. (Doch altijd blijft de prettige verrassing 
wanneer je iets tegenkomt dat je nog nooit hebt 
gezien). 
Ik verzoek hierbij ieder lid die iets van JEMA 

over vissen in zijn of haar bezit heeft (geen 
aquariumvissen svp!) mij nummer en naam van 
de vis te melden. Nog beter: het betreffende 
beeld met mij te ruilen of het aan me te 
verkopen! Tsja, een brutaal mens heeft de halve 
wereld. En die andere helft krijgen ze volgens 
het gezegde eveneens, nietwaar? 
 
VARIATIES 
 
Er bestaan ook JEMA-beelden van vissen met 
een klokje. Wie o wie? En naar het schijnt zijn 
vele JEMA-vissen uitgevoerd naar Engeland en 
Australië. 
De volgende JEMA'S zijn in mijn bezit. Nummer 
340, 341, 343, 344, 352, 355, 356, 360, 363 en 
382. Verder de Bequet-beelden nummer 732, 
771 en 787. 
U ziet: de aantallen stellen nog niet zoveel voor, 
maar het begin is er, de kiel is gelegd. Zijn er 
meerdere verzamelaars van vissenbeelden, dan 
verneem ik ook dat natuurlijk graag, want we 
zouden bijvoorbeeld onze kennis over dit 
verzamelgebied kunnen uitwisselen. Mijn 
telefoonnummer luidt 030-4725860. 
Tot slot: ik hoop dat ik met het bovenstaande 
andere collectioneurs zover krijg dat ze 
eveneens over hun hobby gaan vertellen. 
 

Hans Roestenburg 
 
 


