
"ALLEMAAL!" 
 
In één van mijn bijdragen aan het lentenummer 
van "De Vissende Verzamelaar" (nummer 20) 
noemde ik tussen neus en lippen door een 
zogenaamd 'apart' verzamelgebied, te weten 
ALLE door een vruchtbare hengelsportauteur 
(wat het aantal titels betreft) geschreven 
boeken. De heren Schreiner en Van Onck 
bieden zich wat dit betreft als het ware zowel 
gratis als automatisch aan, met ettelijke 
dozijnen titels die vanwege beider populariteit 
als vissende schrijver in enorme oplagen 
werden uitgebracht. Dit biedt het geweldige 
voordeel dat ook de verzamelaar die zijn geld 
niet in teilen bewaart, er daardoor na verloop 
van enige jaren (met een ietsepietsie geluk, 
gekoppeld aan doorzettingsvermogen), vast 
wel in zal slagen de meeste titels van de door 
hem gekozen auteur te pakken te krijgen. 
 
ALLEMAAL! 
Er schoot mij evenwel nog iets anders te 
binnen wat het verzamelen van boeken betreft. 
Het gaat er dan om niet het gehele oeuvre van 
een auteur bijeen te brengen, maar alle 
drukken van een en hetzelfde boek. 
Hier komen twee voorbeelden. 
Kick Geudeker publiceerde in 1940 de eerste 
druk van zijn befaamde boek "Beet!". Er 
zouden maar liefst elf drukken volgen, te weten 
nog drie drukken in 1940, twee derde drukken 
in 1942, een vierde druk in 1943, een vijfde in 
1953, een zesde in 1956, een zevende in 1960 
en een achtste en tevens laatste druk in 1971. 
Het boek kan dan ook worden beschouwd als 
de eerste Nederlandstalige bestseller op 
hengelsportgebied. 
 

 

Tweede voorbeeld betreft "Flitsend Nylon" van 
mijn oud-collega Jan Schreiner. De twee 
eerste drukken (!) verschenen onder 
verschillende uitgevers in 1950, de tweede 
druk kwam uit in 1952, de derde in 1954, de 
vierde in 1957, de vijfde in 1959, de zesde in 
1962 (twee verschillende edities), de zevende 
in 1967, de achtste en laatste druk, met 
wederom twee edities, in 1968. 
 
VERSCHILLEN 
Men zou nu kunnen menen dat al die edities, 
zowel die van Geudeker's boek als die van 
Jan's bestseller, aan elkaar gelijk zijn. Wie dit 
denkt begaat evenwel een enorme vergissing. 
Alleen al bij het doorbladeren van de 
verschillende drukken van "Flitsend Nylon" 
wordt terstond duidelijk dat de illustraties vaak 
verschillen, aangezien niet alleen de smaak 
van de auteur zich in de loop der jaren 
wijzigde, maar tevens omdat er in de 
tijdspanne van bijna twee decennia dat dit 
baanbrekende boek in druk bleef, ook zeer 
veel op materiaalgebied (molens, hengels, 
kunstaas, etc.) aan sterke veranderingen en 
verbeteringen onderhevig was. 
 
WIJZIGINGEN 
De verschillen in de drukken kunnen lopen van 
"gering" (=kleine correcties) tot complete 
hoofdstukken die werden herschreven, sterk 
gewijzigd of zelfs toegevoegd. Ik neem voor de 
voet op de vierde druk van "Beet!" onder de 
loep. Die verscheen in de Tweede Wereld 
Oorlog en bevatte niet alleen een LOS 
Erratabriefje met daarop vermeld twee 
drukfouten (gelukkig de verzamelaar die dit 
briefje nog in zijn bezit heeft!), maar ook nog, 
eveneens op een los kaartje van zeven bij tien 
centimeter, de volgende tekst: "In verband met 
de bijzondere tijdsomstandigheden zijn de 
illustraties in natura op de pagina's 63 en 115 
niet opgenomen, aangezien beide soorten 
zijde niet leverbaar zijn.' 
 
ECHTER KAN NIET 
Illustraties in natura? Ja, daar stonden de 
eerste drukken van "Beet!" vol mee. Want niet 
alleen bestond de originele boekenlegger van 
die edities uit een heus "Rotterdammertje" 
(dobber of pen), hier en daar waren op de 
bladzijden doorzichtige papieren zakjes 
geplakt, die originele haken en haakjes 
bevatten, of monstertjes 'silk' en dergelijke. Het 
zakje op blz. 63 was, zoals gemeld leeg. Maar 
de begeleidende tekst kan ik u voor de 
aardigheid aanreiken. 
 



MONSTERS 
"Voor wie liever niet met silk op witvis vist, is 
dit zijden snoer aan te bevelen." En op de plek 
waar het zakje zich had moeten bevinden, 
leest men: "Hier was bevestigd een monster 
waterproefsnoer. Import: N.V. v/h Gebr. 
Waterval, Amsterdam." En op blz. 115 staat te 
lezen: "Een zeer sterk zijden snoer voor het 
karpervissen met het rad'. En: "Hier was 
bevestigd een monster karpersnoer 'Midnite'. 
Trekkracht 18 Engelse ponden," en wederom 
de naam en gegevens van Wasterval. Ik weet 
niet hoe u hierover denkt, maar ik vind een en 
ander zonder meer behoren tot de categorie 
"Leuke Dingen Voor De Mensen." 
 

 
 
KLEUR 
Ik neem vervolgens de laatste editie van 1971 
onder de loep, de achtste, herziene druk. Om 
te beginnen is het boek twee centimeter 
smaller geworden en voorzien van een kleurrijk 
omslag waarop auteur Kick Geudeker staat 
afgebeeld. De sfeertekeningen van vroegere 
drukken (van de hand van USCHI) bleven 
behouden, maar toegevoegd zijn een aantal 
"materiaal tekeningen" (van montages, knopen 
en dergelijke), terwijl de befaamde zakjes met 
echte haken en echte silk jammer genoeg 
geheel en al vervielen. In plaats daarvan meldt 
men: "De illustraties in natura, welke men 
achter in dit boek aantreft, zijn van de firma 

Albatros, groothandel in hengelsportartikelen in 
Rijsenhout." Een en ander stelt evenwel zeer 
weinig voor, want het gaat om een tekening 
van knopen, een sterktetabelletje van 
nylondiktes, zes haken en een snoek-
onderlijntje. 
 
HERSCHREVEN 
De editie van 1943 bevat een voorwoord van 
de destijds befaamde sportjournalist Joris van 
den Bergh, terwijl de laatste druk wordt 
ingeleid door Kick Geudeker zelf. Wat de tekst 
aangaat, treft men in deze editie de grootste 
wijzigingen aan, omdat Geudeker uitweidt over 
het nieuwe materiaal glasvezel, over moderne 
werpmolens, over zeevissen en kunstaas - 
enfin, dat moet ge zelf maar eens bekijken. Ik 
heb slechts willen aantippen waarom het voor 
een verzamelaar zo interessant is (of kan zijn) 
om van een bepaald boek alle herdrukken te 
gaan verzamelen, dit "ter leringhe ende 
vermaeck", zoals onze voorouders dat 
noemden. 
 
Dat verzamelaars die eveneens 'hengelaar' 
zijn uit beide boeken, om welke editie het ook 
mag gaan, nóg steeds zeer veel prima tips 
voor het vangen van vis zullen tegenkomen, is 
daarbij soepel meegenomen. Die ouwe 
knarren konden namelijk niet alleen uitstekend 
schrijven - ook met daadwerkelijk VANGEN 
hadden ze geen enkele moeite! 
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