
DIVERSEN 
 
Zo maar wat losse belevenissen (weinig 
spectaculair, u bent gewaarschuwd). 
 
In de afgelopen maanden heb ik weer ijverig 
diverse vlooienmarkten bezocht in de hoop er 
bijvoorbeeld de laatste Massart aan te treffen. 
Helaas zonder succes. 
 
In Deventer, op de grote jaarlijkse boekenmarkt 
vond ik niet veel naar mijn gading. Wel mocht ik 
even een mooi exemplaar van Isaac Walton 
"The Complete Angler" inzien (uit 1911, de ...ste 
druk). Doch de prijs van 305 euro was me iets te 
hoog. Maar het was een schitterend exemplaar. 
 
Een Frans boek, "ABC des pêches sportives" uit 
1927 was schappelijker geprijsd. Het viel me op 
dat er nauwelijks over Franse reels werd 
geschreven in die tijd; wel staan er veel 
(interessante) verwijzingen in naar Engelse 
reels. Op het gebied van kunstaas blijkt er 
weinig nieuws onder de zon te zijn. Wat had 
men toen al een ruim assortiment kunstaas. 
Mooi boek, ondanks het taalprobleem. 
 
In Zwolle ging me een mooi Mitchell molentje 
(de 909) aan mijn neus voorbij. De  kersverse 
koper (had nog nooit gevist) tilde niet zwaar aan 
de linkshandigheid van het molentje. Misschien 
had ik meer moeten bieden dan de 5 euro die hij 
ervoor betaald had. 

Een molen van het mij onbekende merk 
MEINOVA (vermoedelijk Oost-Europees) met 
een beschadigde spoel vond ik in een doos op 
de rommelmarkt in de IJhorst. Vorig jaar zag ik 
het al liggen. Elke maand is het molentje door 
zijn baasje trouw meegevoerd naar de markt en 
mee teruggenomen. 
 
De verkoper vertelde dat hij het bij een opkoping 
ergens in Friesland in een oud landhuis had 
gekocht. Hij dacht dat het Frans was. Ik denk 
van niet, maar wie kan me meer over dit merk 
vertellen? Overigens wacht ik nog steeds op 
reacties met betrekking tot het merk REGINA 
(zie vorig nummer VHV). 
 
Carl zal inwendig ongetwijfeld glimlachen als hij 
leest dat ik de MEINOVA niet geheel heb 
kunnen demonteren. Ook de RAU die ik samen 
met een Stücki vond op de markt in Makkinga 
stelt me voor problemen. Slecht voor mijn 
zelfvertrouwen. 
 
Ik neem de molens wel mee naar Eindhoven, 
waar waarschijnlijk een verbroedering tussen de 
twee verzamelaarsverenigingen zal 
plaatsvinden. De signalen zijn hoopvol. 
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