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Op de boekenplank 
 
Ik wist al enige jaren dat er een boek bestond 
dat handelde over ABU kunstaas. 
 
Slechts een enkele keer was ik het 
tegengekomen op een Zweedse veilingsite, 
maar mijn hoogste bod bleek niet eens in de 
buurt te komen van de uiteindelijke prijs. 
 
Maar goed, mijn interesse was gewekt en op 
een of andere manier moest ik een exemplaar 
te pakken krijgen.  Een aantal mailtjes naar 
ABU-verzamelaars wereldwijd zouden dat 
klusje wel klaren… nou moe! Om te beginnen 
was dit boek bij de meeste verzamelaars 
onbekend, maar een Zweedse verzamelaar 
wist er toch iets meer over te vertellen. De 
oplage was zeer klein, slechts 50 exemplaren!  
De schrijvers waren Urban Westblom en 
Göran Magnusson, maar  hun emailadres had 
hij niet. Daar stond ik dan, nergens dus… 
 

 
Figuur 1 

 
Maanden en jaren gingen voorbij, ik bleef wel 
die Zweedse veilingsite in het oog houden, 
kocht er regelmatig wat spulletjes, maar hét 
boek zag ik nooit meer. De meeste verkopers 
ken je wel na een tijdje, zij het dat ze net als op 
eBay verkopen onder een alias.  Zo kocht ik 
laatst nog maar eens een molentje, mijn eerste 
deal met een nieuwe verkoper.  Na de veiling 
krijg je dan een mail met naam, adres en 

andere contactgegevens om de koop definitief 
te sluiten.  Blijkt de verkoper ene Urban 
WESTBLOM te zijn! Het zal toch niet?! 
Voorzichtig even polsen of hij toevallig niet die 
schrijver is van dat boek over ABU 
kunstaasjes. Jawel hoor, en of ik interesse had 
in een exemplaar?  EN OF! Bleek dat er 50 
exemplaren officieel waren uitgebracht, 
daarenboven hadden de schrijvers elk voor 
zich nog 5 exemplaren gehouden. Voor een 
aardig prijsje was de zaak snel geklonken en 
had ik het boek eindelijk in mijn bezit. En wat 
voor een boek. 
 
Het is het enige boek ooit verschenen over 
ABU kunstaas. Alle lepels, spinners, pluggen 
en pilkers vanaf de jaren ’40 tot de jaren ’80 
staan erin. Voor elk type kunstaas is er één 
tabel met bijhorende foto. In de tabel staan, 
per grootte,  de periode van fabricatie en welke 
kleuren beschikbaar waren. 
 
Als ik bijvoorbeeld even kijk naar de bekende 
Toby-lepel zie ik dat deze gemaakt is vanaf 
1956 en verkrijgbaar was in 8 verschillende 
gewichten. Ik kom tot maar liefst 68 
verschillende Toby’s als je voor elk gewicht 
alle bestaande kleuren telt! Let wel… voor de 
Toby Tiger, Toby Smash, Toby Fly, Toby Fat, 
Toby Slim en Toby Vass zijn er andere 
tabellen. In totaal staan er een honderd-tal 
tabellen in. Hi-Lo pluggen, ABU-droppen, alles 
staat er in !  
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Zocht je echt een molentje? 

Op onze Eurobeurs kan je hem zeker 
vinden ! 


