
DE EINDIGHEID VAN EEN VERZAMELAAR 
 
Het verzamelen van antiek hengelsport-
materiaal is een bezigheid die een 
verzamelaar in principe niet zal beletten om 
oud te worden. Tenzij hij/zij er een gewoonte 
van maakt om hartslagversnellende veilingen 
te bezoeken. Bedenk dat je niet gek moet zijn 
om te gaan verzamelen, doch dit wel aardig 
meegenomen is. 
 
Desondanks geldt ook voor een verzamelaar 
dat-ie twee absolute zekerheden in het leven 
heeft: de geboorte en het overlijden. Dan blijft 
er bij het overlijden van een verzamelaar de 
vraag over wat er daarna gebeurt met de 
verzameling, die met veel liefde, toewijding en 
geld is bijeengebracht. Één ding is vrijwel 
zeker: de nabestaanden hebben bijna nooit 
belangstelling voor deze -in hun ogen- 
vreemde hobby. 
 
Ik baseer deze stelling op de ervaring die ik -
over een periode van ongeveer 14 jaar- heb 
opgedaan in de kleine wereld van 
hengelsportverzamelaars. Het is zelfs zo dat 
ikzelf pas echt ben gaan verzamelen na het 
overlijden van Ronald Fenger, wereldkampioen 
casten en hengelsportwinkelier. Ronald had 
tijdens zijn leven als importeur van Hardy een 
grote en kwalitatief hoogstaande collectie 
Hardy reels en werpmolens verzameld. Het 
was overigens geen wonder dat de kwaliteit zo 
goed was, want zodra er een kleinigheidje aan 
het Hardy materiaal mankeerde, nam Ronald 
het mee naar Engeland en dan werd het 
mankement in de Hardy shop verholpen. 
 
Daar Ronald mij -als sportinstructeur- regel-
matig raadpleegde om zijn spierkracht te 
verhogen, opdat hij bij castingwedstrijden nog 
verder zou kunnen gooien, kwam ik vaak in 
zijn zaak in Rotterdam en stond dan in zijn 
kantoor met mijn neus op zijn fraaie 
verzameling. Ik moet nu tot mijn gloeiende spijt 
bekennen dat ik destijds nauwelijks aandacht 
besteedde aan al dat moois, want de 
verzamelbacil was bij mij toen nog niet 
ontwaakt. 
 
Toen Ronald jaren later op veel te jonge 
leeftijd overleed, zat zijn vrouw met die 
verzameling opgescheept en zocht wanhopig 
naar iemand die alles wilde kopen. Wat er toen 
gebeurde grenst aan het ongelofelijke. Een 
vriend van de familie is stad en land afgereisd 
met de hele handel en kon met de grootste 
moeite hier en daar wat kwijt. Maar het 
grootste gedeelte van de collectie bleef 
onverkocht. Iemand in de kring rond Ronald 

moet zich toen herinnerd hebben dat ik 
destijds met enige belangstelling naar Ronalds 
verzameling heb gekeken en dus kwam de 
familievriend met enige loodzware dozen naar 
Eindhoven. Het werd me snel duidelijk dat de 
familievriend het gesjouw goed zat was en de 
zaak kwijt wilde. Ik maakte hem duidelijk dat ik 
geen verzamelaar was en dus eigenlijk geen 
belangstelling had.  
 
Die mededeling veroorzaakte kennelijk enige 
wanhoop bij de familievriend die zijn missie 
zag mislukken en dit heeft er in belangrijke 
mate toe bijgedragen dat er later een mild 
onderhandelingsklimaat werd geschapen. 
Want toen de inhoud van de dozen op de vloer 
werd uitgestald, besefte ik dat dit een unieke 
gelegenheid was om te gaan verzamelen. 
Alleen... ik had geen notie van de waarde van 
de ruim veertig reels en werpmolens. In een 
opwelling heb ik toen een vreemde oplossing 
gekozen: ik verdeelde alles over drie hopen. 
Dit onder de noemer: goedkoop, iets minder 
goedkoop en nog iets minder goedkoop en 
bood voor iedere hoop een corresponderende 
prijs, met de mededeling dat dit mijn definitieve 
eindbod was. 
 
En zo is mijn verzameling ontstaan en 
voorwaar dit was een goed begin. Maar wat 
een gedoe voor de erven van een 
verzamelaar. Er zijn nu zeker enkele 
honderden verzamelaars in Nederland en 
Vlaanderen die ooit eens komen te overlijden. 
We kunnen als medeverzamelaars alleen maar 
hopen dat die verzamelingen, die allemaal een 
stukje cultuurgoed vertegenwoordigen, voor 
het nageslacht behouden blijven en weer in 
verzamelaarkringen terecht komen. 
 
Als bestuur vinden we dat we hieraan een 
bijdrage moeten leveren. We doen daarom aan 
iedere verzamelaar, jong of oud, het verzoek 
om aan de toekomstige erven een mededeling 
te doen (bijv. in een testament), dat zij zich 
kunnen wenden tot het bestuur om 
oplossingen  te kunnen krijgen voor de 
verkoop of schenking van een hengelsport-
verzameling. Een briefje -of mailtje- naar onze 
secretaris volstaat om meer uitleg te 
verkrijgen. 
 
Tot zover dit stukje realiteit en nu gaan we 
weer lekker verzamelen! 
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