
OUDE MATERIALEN EN NIEUWE TECHNIEKEN 
 
We leven in een boeiende (verzamelaars) 
wereld die zich voortdurend ontwikkelt op een 
onvoorspelbare wijze. Vaak in een razend 
tempo. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de 
informatietechnologie. “Verzamelen” is een 
activiteit welke door een aantal aspecten wordt 
gekenmerkt. Enthousiasme, kennis van zaken, 
financiële middelen, tijd, maar ook (inter)-
netwerken en inventiviteit horen daartoe. 
Ongetwijfeld vergeet ik er nog enkele. 
 
Mijn persoonlijke opvatting is dat je pas een 
succesvolle verzamelaar kunt zijn als 
bovengenoemde elementen in meer of 
mindere mate aanwezig zijn. Als een daarvan 
volledig ontbreekt stelt  het verzamelen niet 
veel voor. Als je geen enthousiasme hebt, of 
volstrekt geen tijd of geld in je hobby kunt 
steken wordt het niet echt een vreugdevol 
gebeuren. Ter voorkoming van misverstanden: 
voor mij is de meest succesvolle verzamelaar 
niet diegene die de meeste (of zeldzaamste) 
artikelen bezit maar hij/zij die de meeste 
vreugde put uit zijn/haar hobby. 
 
Deze aanloop is even nodig om het belang en 
gebruik van internet een juiste plek te geven. 
Dit aspect leeft bij sommige verzamelaars 
(nog) nauwelijks; bij anderen vormt het de kern 
van hun hobby. Op geavanceerde (of moet je 
soms zeggen geraffineerde) wijze benutten zij 
de mogelijkheden van dit medium (eBay, 
marktplaats, Via-Via, etc) om systematisch de 
halve wereld af te struinen. Zij kunnen op deze 
wijze een gigantisch aanbod van hengelspullen 
gericht selecteren op bruikbaarheid voor hun 
hobby. En ze hoeven er de deur niet voor uit. 
Ook door  effectieve vraagacties komen 
spullen uit Zuidlaren of Tokio probleemloos in 
hun verzameling terecht. Tenminste als je de 
kunst verstaat goed met dit wonder der 
techniek om te gaan. Dan is het absoluut een 
verrijking van je hobby. 
 
Helaas behoor ik zelf (nog) niet tot de 
categorie geavanceerde gebruikers. Mijn 
kennis van de mogelijkheden van internet (en 
hoe dit praktisch toe te passen) blijft nog 
steken op het niveau van louter “plaatjes”-
kijken. En dat is vaak best opwindend (om het 
in vistermen uit te drukken). 
 
P.S. Tips en suggesties om daar een  
daverend succes van te maken, een soort 
onmisbaar naslagwerk voor beginners en 
gevorderden, zijn uiteraard van harte welkom. 
Mijn E-mail adres is: h.n.kelly@hetnet.nl 
 

Ik kijk even terug op het afgelopen half jaar en 
noem enkele gebeurtenissen die me als 
verzamelaar zijn bijgebleven. Met  plezier 
noem ik dan de beurs in Eindhoven. Lof voor 
de organisatoren hiervan. Wederom veel leuke 
mensen en spullen in een ongedwongen sfeer. 
De formule (organisatie, plaats, tijd, omvang 
etc.) lijkt me nauwelijks te verbeteren. Hooguit 
zou de bar wat langer bezet mogen blijven om 
de deelnemers die aan het begin van een 
verre thuisreis staan, nog een laatste kop 
verse koffie te kunnen aanbieden. Voor het 
eerst in lange tijd lukte het me meer te 
verkopen (dank zij mijn  lieve vrouw achter de 
tafel) dan in te kopen. Met een paar 
aanschaffingen was ik zeer tevreden; andere 
aankopen bleken bij nadere inspectie minder 
liefdevol behandeld te zijn. Gelukkig zijn er 
mensen die een verwrongen voetstuk van een 
10000C weer keurig haaks kunnen krijgen. 
Even Apeldoorn bellen… 
 
De veiling was een fenomeen op zich. Ik kreeg 
de indruk dat niet iedereen een reëel beeld 
had van de waarde van sommige artikelen die 
werden geveild. Een paar franse Laguiole 
mesjes gingen voor een habbekrats weg terwijl 
ze normaliter een fortuin(tje) kosten en de 
DAM automatic 267 (zo’n groen plastic geval) 
bleek bij nadere inspectie absoluut te kunnen 
tippen aan de fameuze ABUmatic molens. Ook 
een fraaie handgebonden Ierse “Rogan” 
zalmvlieg leverde voor weinig geld veel 
(emotionele) vreugde. Tot zover Eindhoven. 
 
Komende evenementen zijn er o.a. in 
Zaandam (12-02), Ouddorp (29-01) en Huy 
(Wanze) (05-02) Gelukkig nu eens niet 
allemaal op dezelfde dag. 
 
Twee buitenlandse veilingen (Mullock& 
Madeley en Hildebrandt) boden eveneens 
boeiende zaken aan. Alleen al de catalogi  zijn 
een feest op zich. Maar langs deze weg heb ik 
nu ook een “fly-wallet“ van de fa. Kelly uit 
Dublin, vol met mooie oude Ierse vliegen. 
Zowel bij Mullock als Hildebrandt bood ik op 
ongeveer een dozijn items. De spanning die 
met dit soort activiteiten samenhangt  vormt op 
zich een fundamenteel onderdeel van het 
verzamelaargeluk. Hopelijk worden de 
veilingen met bijbehorende catalogi niet geheel 
verdrongen door de ontwikkelingen op internet.  
 
Volgende keer meer over internet, het ga u 
goed. 

Harry Kelly 


