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A LA CARTE 
 
Met smaak kijk ik geregeld in één van mijn 
albums. Het menu is sterk gevarieerd: humor, 
spot, landschap, schilderij, echte foto, enz.... 
Pas op, het genoegen en de voldoening zitten 
deze keer niet in een copieuze maaltijd, maar 
in een verzameling postkaarten. 
 
Jaren geleden vond ik op een rommelmarkt in 
een appelsienenkrat, tussen grote bobijnen 
nylondraad een koperen reeltje. Dat kleine 
ding riep heel wat jeugdherinneringen op. Toen 
vader ons leerde vissen in de streek van 
Diksmuide. Nu, jaren later, gaf het de start aan 
een verzameling. Aanvankelijk interesseerde 
het mij reels uit allerlei materialen te zoeken. 
Later gaf ik de voorkeur aan houten reels. 
 
Momenteel bekoren bakelieten reels mij het 
meest. Waar komen al die dingen vandaan? 
Wie maakte die? Welke merken? Ook 
prachtige zonder merk! Heel wat verzamelaars 
doen opzoekingen in boeken en catalogi. Ik 
stel vast dat het opsporen van oude 
hengelsportboeken een hobby op zich is. 
Informatie over je verzamelobjecten is altijd 
graag meegenomen. 
 

 
Schouder aan schouder vissen in 1907 

Mijn verzamelinstinct kreeg echter een andere 
ingeving op een ruilbeurs. Mijn oog viel op een 
postkaart met hengelaar. Het interesseerde mij 
direct. Zoekt de ene verzamelaar naar 
gegevens i.v.m. zijn oud hengelgerief, dan 
denk ik eerder aan de sfeerschepping van de 
oude postkaart. Meestal is er van het visgerei 
niet veel in detail te zien, tenzij de hengelaar er 
"en gros plan" op staat. Mij niet gelaten, die 
postkaarten kunnen niettemin heel wat 
vertellen. Wie ging in die tijd vissen? Waar 
werd er gevist? Hoe was de kwaliteit van de 
omgeving? De handgeschreven 
boodschappen op de achterzijde van de kaart 
laten soms ook weten hoe het vissen toen 
was! Eigenlijk is die zijtak tot hoofdmoot van 
mijn verzameling geworden. Al wat ik reeds 

samenraapte: bamboehengels, reels, molens, 
rieten zitmanden, katoenen leef- en 
schepnetten, aasketels, zie ik graag terug in 
hun omgeving, langs de waterkant en 
afgebeeld op een postkaart. 
 

 
Naar een schilderij… 

Naast de brocante- en rommelmarkten moet ik 
nu ook wel naar ruilbeurzen stappen. Daar 
wend ik me tot particulieren en handelaars in 
postkaarten. Eveneens bezoek ik regelmatig 
professionelen in hun winkel. Het is echter 
geen klein bier om in al die albums gericht 
naar postkaarten met de hengelsport als 
thema te zoeken. De meeste mensen steken 
hun kaarten alfabetisch per stad of gemeente. 
Zo kan je soms uren zoeken en weinig vinden. 
Heel wat mensen weten zelfs niet of ze 
zichtkaarten met hengelaars in hun aanbod 
hebben. Op de duur weet je echter wel bij 
welke gemeenten en steden je snuisteren 
moet. Nochtans loont het de moeite om alles 
door te nemen, want onverwachts bots je op 
b.v. een parkvijver met visser in een gemeente 
waarvan je het nooit vermoedde. Veel 
gemakkelijker gaat het wanneer een 
standhouder op een beurs ook kaarten per 
thema rangschikt. Dat vergt wat meer werk 
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voor hem maar brengt ook meer op. Voor mij is 
het ook gunstig. Ik ga vlugger vooruit op de 
beurs. Daarnaast laat ik het aan vrienden en 
kennissen weten, dat ik zoek naar alles over 
het vissen,  dus postkaarten incluis. 
 

 
Eerste dag omslag uit 1970 

Het thema visserij kan heel ruim opgevat 
worden. Ik hou het bij zoetwater. Mijn kaarten 
komen elk afzonderlijk in een plastiekhoesje, in 
zelfgetimmerde fichebakken (op maat 
gemaakte bakken voor steekkaarten). De 
zichtkaarten rangschik ik alfabetisch. 
Daarnaast maak ik een klassement volgens 
subthema: humor, spot, schilderijen, echte 
foto's, 1ste april, ... Ik vind namen terug van 
tekenaars (b.v. Chaperonà, uitgevers en 
initialen of symbolen. Die reeksen stop ik ook 
samen. Op de duur weet je echt niet meer wat 

je allemaal aan kaarten bezit maar met een 
goed klassement geraak je er toch nog uit. 
 
Om die verzameling echter aan anderen te 
tonen was die methode met fichebakken niet 
goed. Inkijk albums zijn handiger. Mijn 
fichebakken dienen nu om dubbele of 
ruilkaarten op te bergen. Het moeilijke aan 
albums is het tussenvoegen van pas gevonden 
postkaarten. Dan moet je kaarten uitnemen en 
opschuiven of plastiekhoezen bijsteken. Ik los 
dat op door hier en daar alvast vakjes open te 
laten. Dan hoef ik weinig kaarten van plaats te 
veranderen. Daarover zal ik niet klagen, 
ondertussen zie ik de kaarten nog eens. En dat 
is belangrijk, regelmatig je kaarten doornemen, 
opdat je niet voor een twijfelgeval staat of je al 
of niet die aangeboden kaart reeds in bezit 
hebt. 
 
Laatst vond ik een zichtkaart van 
Dikkebusvijver met één roeibootje op de 
voorgrond. Ik bedacht me goed. Had ik nu niet 
net hetzelfde zicht met DRIE roeibootjes? Ja, 
thuisgekomen constateerde ik, dat de kaart 
met één roeibootje ontbrak! Gelukkig had ik ze 
aangekocht. Plezier bij het opsporen, plezier 
bij het bekijken. 

Jean-Marie Cottyn 
Afbeeldingen :verzameling Luc de Medts

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 


