
Wist je dat ? 
 

 
• in 1842 een firma werd opgericht door Dhr. 

Marcus, deze firma zou in 1902 
overgenomen worden door Dhr. A.W. 
Kamerling, De firma handelde toen in 
visserijartikelen en touw. 

 
• in 1842 bij uitgeverij L.Schierbeek in 

Leeuwarden het boekje Geheime Kunsten 
der Visscherij is uitgegeven, “naar de 
tweede druk in het Hoogduitsch” door 
Anton. 

 
• in 1924, voor de 6de Kamer van de 

rechtbank van Amsterdam, de heren C. 
Misset (auteur), J.J.Hellegangen (oud-
hoofdredacteur van de Nederlandse 
Hengelsport) en A.W. Kamerling 
(importeur van visserijartikelen) optraden 
als deskundigen in een rechtszaak 
aangaande een discussie over wat nu 
feitelijk een sleephengel was, te weten: 
“een hengel voorzien van een metalen 
kunstaas, waarbij de katrol slechts bijzaak 
was”. De drie deskundigen waren het 
hierover grondig eens en dit werd ook 
aangenomen door de rechtbank waarna 
de beklaagde werd vrijgesproken (hij had 
inderdaad gehengeld mét katrol maar niet 
“slepend”). 

 
• ene Petrus Kamerling overleden is op 20 

november 1931, hij handelde als winkelier 
in hengelsportartikelen onder de naam 
C.G.Sluyter en Co. 

 
• in 1942 de firma Kamerling 100 jaar 

bestond maar omwille van de oorlog waren 
er geen festiviteiten. Daarom werd in 1952 

dan maar het 110-jarig bestaan gevierd. 
De zaak was toen in handen van de 
weduwe Kamerling met haar zonen A. en 
D.C. Zoals bekend was de fa. Kamerling in 
1953 verdeler van de Ariston werpmolens, 
gemaakt bij de fa. Metron uit Abcoude. 
Ariston was overigens een merknaam van 
Kamerling, ze hadden ook spinhengels 
onder die naam. Oprichter van Metron was 
Dhr A. A.F. Toonen, hij overleed in 1980 
op 82-jarige leeftijd.  

 
• “Deinende dobbers, buigend split” een 

Nederlandse film uit 1964 was. Gemaakt 
volgens een scenario geschreven door 
Willem van Veenendaal (de KLM vlieger 
weet u wel), regie door Albert Koning, 
camera Siert Koning. Experts zoals Jan 
Schreiner, Van Onck, Cor van Beurden en 
Klaas Wories verleenden hun 
medewerking. De film duurde liefst 
anderhalf uur. 

 
• Jan Schreiner in 1968 bij de NCRV een 

T.V. programma van 8 afleveringen had 
over de hengelsport, elke aflevering 
duurde 10 minuten onder het motto: “Het 
andere gezicht van de sportvisserij”. 
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