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Terug naar het allereerste begin van het verzamelen 
 
Het begin van dit artikel had ik zo over kunnen 
nemen van een vorig artikel voor ons blad. 
Want toen ik zojuist naar een floppy zocht om 
deze bijdrage op vast te leggen, kwam ik mijn 
laatste artikel uit augustus 2009 tegen. Ik 
begon dat verhaal met de noodkreten van Luc 
en Herman om kopij en exact een jaar later is 
de situatie precies hetzelfde en heb ik 
toegezegd de komende dagen iets te 
produceren. Blijft over de centrale vraag: wat 
voor bijdrage? Ik zou het kunnen hebben over 
de vraag van Jan Kamman van Sportvisserij 
Nederland of ik nog Nederlandstalige 
hengelsportboeken kwijt wilde die in hun 
bibliotheek ontbraken. Daarop heb ik een 
positief antwoord gegeven en zo zijn 40 
boeken en boekjes van eigenaar gewisseld. Ik 
vind het een goede zaak dat Sportvisserij 
Nederland bezig is een zo compleet mogelijke 
bibliotheek op te bouwen. 
 
Ik zou het ook kunnen hebben over het 
prettige, 50 minuten durende telefoongesprek 
dat ik met oud-VHV lid Willem Cupedo had. 
Dat zou eigenlijk vooral gaan over een paar 
Miss Blanche albums met voetbalplaatjes uit 
begin 30er jaren van de vorige eeuw die van 
mijn schoonvader waren en die ik Willem ooit 
eens beloofd had als mijn schoonvader zou 
overlijden. Willem wist me te melden dat hij 
nog niet zo lang geleden van iemand deze 
albums had kunnen overnemen en daarna 
ging het gesprek verder over visboeken. 
 

 
In een ver en grijs verleden viste ik al met 
de ABU 505 
 
Tja, en als hij dan enkele titels noemt van 
boeken en boekjes die nu naar Sportvisserij 
Nederland gegaan zijn, dan hoort God hem 
zachtjes brommen, maar veranderen kan ik 
deze deal niet meer. Maar toch weer leuk zo’n 
telefoongesprek en we zullen weer wat vaker 
communiceren en de eerste mailtjes zijn al 
weer gestuurd. 
 

Maar goed, dit zijn allemaal randverschijnselen 
van het verzamelen en ik zat nog steeds aan 
een goed onderwerp waar ik een paar 
bladzijden over vol kon schrijven te denken. Ze 
zeggen wel eens dat het nieuws op straat ligt 
en in dit geval lag het nieuws al op mijn 
bureau. 
 
Een cadeautje van vismaat Hans 
 
Een van mijn vismaten is historicus Dr. Hans 
van der Pauw, ik weet dat hij liever gezien had 
dat ik gewoon Hans van der Pauw getikt had, 
maar ik vind dat ik het beestje bij zijn volledige 
naam moet noemen. Hij is namelijk niet alleen 
geïnteresseerd in wat er in oorlogstijd in 
Nederland gebeurde, met o.a. als resultaat het 
956 pagina’s dikke standaardwerk “Rotterdam 
in de Tweede Wereldoorlog”, ook de 
geschiedenis van de Nederlandse sportvisserij 
krijgt veel aandacht. Zo stelde hij in 2006 het 
boek “Tijdloos sportvissen” samen, een keuze 
uit de naar zijn mening mooiste, beste en 
leukste stukken uit de Nederlandse 
hengelsportliteratuur. Direct geen boek 
waardoor je leert hoe je met de nieuwste 
technieken en materialen moet vissen maar 
wel een boek waarin de beleving, het plezier in 
het vissen de volle aandacht krijgt. 
 
Ook op materiaalgebied hebben we een grote 
gemeenschappelijke deler: ABU. We vissen 
nog steeds graag met de oude 
kwaliteitsmolentjes zoals de groene ABU 
Cardinals 33 en 44 en de rode en grijze ABU 
505 en 506 met halfgesloten kap. Hans snuffelt 
ook graag op het Internet naar gegevens over 
oud ABU materiaal en kwam me laatst 
verblijden met een CD met daarop heel veel 
informatie over Record en ABU catalogi uit de 
periode 1941-1972. 
 
In eerdere artikelen in dit blad heb ik al eens 
uit de doeken gedaan dat het verzamelen van 
hengelsportmateriaal bij mij begonnen is met 
het niet weggooien van de eerste ABU catalogi 
met de bekende titels als: Tight Lines, Petri-
Heil en Napp och Nytt. Naast het eerst 
bekijken en later kopen van vooral de ABU 
molens en kunstaas, las ik met veel plezier de 
visverhalen en probeerde nieuwe technieken in 
ons poldergebied uit. Mijn ideale combinatie 
bestond vele jaren uit een zelfgebouwde lichte 
spinhengel met daarop de ABU 505 met 
Abulon lijn en de onverzwaarde ABU Reflex 
spinner aan de onderlijn. Dat ik een kleine 50 
jaar later nog steeds met heel veel plezier met 
deze ABU 505 molen zou vissen, had ik zeker 



 

 . 

en vast niet geloofd, maar het is wel zo. Ik prijs 
me ook gelukkig dat ik, vooral in de periode dat 
ik hoofdredacteur Nederland van Voor en door 
DE VISSER was, heel wat van deze molentjes 
op de kop heb kunnen tikken van lezers die 
niet zo tevreden waren met deze oerdegelijke 
molens. 
 
Toen ik onlangs met Hans van der Pauw op 
paling, giebel en zeelt viste in de polder, lagen 
er op een gegeven moment 8 hengels met 
deze molens in de kofferbak en heb ik een 
nostalgisch plaatje van gemaakt. Nee, toen 
wist ik nog niet dat ik deze opname een paar 
weken later voor dit artikel kon gebruiken. 
 

 
Ik blijf onvoorwaardelijk trouw aan ABU 
 
Dit allemaal terzijde en nu terzake. Mijn oudste 
ABU catalogus is een exemplaar uit 1956 en 
die heb ik zelfs dubbel, Vervolgens mis ik de 
jaargangen 57 en 58, 60 en 61 en daarna heb 
ik ze van ieder jaar en vaak in verschillende 
talen. Al met al bezit ik ongeveer 250 van deze 
catalogi met voor mij een grote gevoelswaarde 
en het vele “jeugdsentiment” dat er aan vast 
kleeft. 
 
Omdat ik veel van de tekst in de Napp och Nytt 
exemplaren niet begreep, en ook wel bij ABU 
wilde werken, ben ik Zweeds gaan leren. Best 
handig, nu nog steeds, en als je dan ook nog 
met de 18 jarige dochter van de 
personeelschef van ABU, Tage Borgström en 
zijn broer Göte was de grote baas, kunt 
corresponderen, zijn die herinneringen aan die 
oude catalogi nog veel interessanter. De neef 
van deze Ingegerd Borgström, was de latere 
ABU-Garcia directeur Lennart Borgström die in 
2006 het boek “ABU and Garcia, what 
happened? “ uitgaf. 
 
Ik kreeg toen via zijn dochter het e-mail adres 
van Len in Amerika en er zijn heel wat mailtjes 
over die goede oude tijd en over de overname 
door Berkley, nu Pure Fishing, van ABU heen 
en weer gegaan. 
 

Als je verzamelaar bent van ABU spullen zijn 
dit soort randverschijnselen best interessant en 
door die vraag van onze voorzitter om iets te 
schrijven, ben ik vandaag die CD die nu al een 
week op mijn bureau lag, eens gaan bekijken. 
Welnu, het was alsof ik een schatkamer 
opende. Ik zag nu voor het eerst voorpagina’s 
van ABU catalogi uit de 40er en 50er jaren van 
de vorige eeuw die ik nog nooit gezien had. Ik 
wist niet beter dan dat in 1954 de allereerste 
ABU Napp och Nytt catalogus gepubliceerd 
was want die cover had ik al eens gezien. Nu 
zag ik dat in 1948 de eerste Napp och Nytt 
catalogus het levenslicht zag, voorafgegaan 
door vanaf 1941een vijftal ABU catalogi onder 
de Record naam. Naast de voorpagina’s waren 
er ook bladzijden met producten gescand en ik 
verbaasde me over het feit dat bepaalde types 
kunstaas zoals de Toby, de Atom en de Salar 
lepels en de ABU en Svängsta spinners toen 
ook al te koop waren. 
 

 
Samen met een ABU 505 plat op de buik bij 
het landen van een snoek 
 
Ik ga de komende tijd eens op mijn gemak al 
deze pagina’s met producten hoe je moet 
vissen informatie doorspitten en vermoed dat 
ik wel nieuwtjes tegen kom die mijn kennis 
over de ontwikkeling van veel ABU spullen 
aanvullen. 
 
Zijn er nog meer ABU verzamelaars? 
Nu ik weer tot mijn oren in de nieuwe ABU 
gegevens verzeild geraakt ben, je hoeft je niet 
schuldig te voelen Hans, komt min of meer 
automatisch de drang om die missende ABU 
catalogi ook op de kop te tikken. Ik vermoed, 
beter gezegd, ben er zeker van dat de kans 
om deze ontbrekende boekjes in Nederland op 
de kop te tikken, heel klein is. Als ik naar de 
achterzijden van deze mij onbekende uitgaven 
kijk, zie ik alleen maar namen van Zweedse 
hengelsportwinkeliers. Maar heel misschien 
zijn er ook in Nederland en Belgie 
hengelsportspeciaalzaken geweest die in de 
50er en het begin van de 60er jaren de 
kwaliteitsproducten van ABU verkochten. Zelf 
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heb ik mijn eerste catalogi bij ABU Cees 
Bijvoet uit Alkmaar gevonden maar op een 
exemplaar van 1965 zit een sticker van Ronald 
Fenger uit Rotterdam. Nog even een kleine 
tussenopmerking: Het is misschien interessant 
om te weten dat Hans van der Pauw heel 
vroeger ook bij Ronald Fenger in de winkel 
geholpen heeft om zo wat zakcenten te 
verdienen. 
 

 
Zweedse ABU-cataloog uit 1948-1949 
 
Maar goed, terug naar het hoofddoel van dit 
artikel. Ik zou graag in contact komen met 
andere VHV leden die ABU spullen 
verzamelen. Zelf heb ik nog heel wat dubbele 
ABU catalogi, zelfs in de Nederlandse taal en 
ik zou er heel wat voor over hebben om deze 
te ruilen tegen exemplaren van voor 1956 en 
de missende jaren 1957, 58, 60 en 61. 
 

 
Zweedse ABU-cataloog uit 1950 
 
Ook heb ik nog heel veel oude ABU molens, 
zowel spincast modellen zoals de ABU-matics 
als de modellen 501 tot en met 508 en veel 
oude Ambassadeurs. Ik weet nu al dat ik 
gezien de onverwoestbaarheid van de 500 
modellen ik minstens 200 jaar oud moet 
worden om ze te verslijten. Ik wil er dus wel 
een aantal ruilen of verkopen en ik ben 
nieuwsgierig om te horen of er leden en lezers 
zijn die een mailtje over deze materie naar: 
the.pike.ferret@hetnet.nl sturen. Levert deze 

vraag weinig reacties op, dan moet ik mijn 
vraag maar eens naar buitenlandse websites 
van ABU verzamelaars sturen. Ik houd me 
aanbevolen voor dergelijke adressen en ze zijn 
welkom op bovengenoemd mailadres.  
 
Ik kom langzamerhand aan het einde van mijn 
toegezegde bijdrage aan het clubblad en op dit 
moment verbaas ik mezelf over het feit dat ik 
toch weer op zoek ga naar missende catalogi 
terwijl ik de laatste maanden al meer tot de 
conclusie gekomen was dat het een goede 
zaak is om het verzamelen van 
hengelsportspullen af te bouwen. Vandaar ook 
dat ik zonder veel spijt boeken overdoe aan 
Sportvisserij Nederland. Blijkbaar zitten er aan 
die vaak behoorlijk oude en weinig bekende 
boeken en vooral boekjes minder emoties dan 
aan die ABU-catalogi waarmee een dikke 50 
jaar geleden het verzamelen is begonnen. Ik 
neem aan dat collega verzamelaars die 
gevoelens ook hebben ook al ben ik van 
mening dat naarmate een mens ouder wordt, 
hij sneller afstand doet dan wanneer hij jong is 
en nog zeer actief verzamelt. 
 

 
Zweedse ABU-cataloog uit 1951 
 
Ik wil bij dezen onze voorzitter bedanken voor 
zijn oproep kopij te leveren. Zeer waarschijnlijk 
had het nog de nodige tijd geduurd voordat ik 
die CD van vismaat Hans geopend had maar 
nu kwam alles op het juiste moment.  
 
Nu nog even een paar foto’s bij elkaar zoeken 
en dan krijgt onze voorzitter-redacteur binnen 
6 uur na ontvangst van zijn verzoek per mail 
een passend antwoord. 
 

Jan Eggers 
 
 


