
HOE IK BIJ TOEVAL TOT VERZAMELEN KWAM 
 

START 
 
Mijn loopbaan als verzamelaar van antiek 
visgerei, en hengelsportliteratuur in de moderne 
talen, begon eigenlijk min of meer bij toeval. Dat 
kwam zo. Toen ik eind zestiger jaren van de 
afgelopen eeuw aan "Vliegen Vissen Vangen” 
werkte, raakte ik in de ban van automatische 
vliegenreels, die destijds in ons land nog uiterst 
schaars tot totaal onbekend waren. Je mocht al 
blij zijn wanneer een hengelier überhaupt 
vliegvisgerei verkocht. 
 
LEREN 
 
Ik wilde desondanks ervaringen met automaten 
opdoen, onder andere, u hebt het al geraden, 
terwille van dat boek. Het lukte me echter niet in 
Nederland een automaat aan te schaffen, maar 
een vissend familielid in Genève kon uitkomst 
brengen, onder meer omdat auto-reels al lang 
voor de Tweede Wereldoorlog in Frans- en 
Duitssprekende landen populair waren, 
gewoonlijk voor de vangst van bruine forel en 
vlagzalm. 
 
STIEKEM 
 
Zo kwam ik in het bezit van de in frankrijk razend 
populaire 'Abeille' (groen, met drie bijen op het 
frame gegraveerd), een automaat die gebouwd 
en ontworpen was door Julien Cordel, die deze' 
Abeille' later verbeterde - de reel werd lichter en 
bovendien uitgerust met een slippende veer - en 
toen' Cordel' ging heten. 
Een Luxor automaat, zelf opgedoken in La 
Douce France toen ik als chauffeur van mijn 
ouders fungeerde en hen naar de genoemde 
familie in Genève reed, volgde. En 
langzamerhand, en eigenlijk zonder dat ik er erg 
in had, breidde mijn arsenaal zich stiekempjes 
uit, dit omdat de betere winkeliers toen al auto-
reels (mondjesmaat) gingen importeren en ik uit 
hoofde van mijn beroep een druk contact met de 
hengelsportbranche onderhield. 
 
MEER 
Ik bezat toen drie automaten. Nummer één was 
bespannen met een drijvende zijden lijn aftma 5 
(ruisvoorn, forel, vlagzalm), nummer twee droeg 
een zinkende schietkop aftma 7 (snoekbaars) en 
nummer drie bevatte een drijvende torpedo 
aftma 8, voor snoek in de polder. Ik was met al 
die reels net zo wijs als een hond met drie 
staarten zoveel is zeker. Er kwamen meer reels 
hij, onder meer voor een prikje gekocht bij 

opruiming houdende hengeliers die - na ze 
enkele jaren op voorraad te hebhen gehouden - 
automaten zo langzamerhand gingen 
beschouwen als winkeldochters, hetgeen de prijs 
spijtig voor hen, maar tot enorme vreugde van 
mij) behoorlijk drukte. 
 
AANBOD 
 
Op de FlyFair (en de vele imitaties), op Open 
Dagen van hengelsportverenigingen en 
dergelijke happenings, slaagde ik er eveneens af 
en toe in automaten tegen een bespottelijk lage 
prijs te bemachtigen. Met andere woorden: ik zat 
er bij wijze van spreken vol mee en dat terwijl ik, 
hand op het hart, nimmer startte met het 
VERZAMELEN van automaten "voor de hep". 
Wat ik kocht gebruikte ik om daadwerkelijk mee 
te vissen, en niet om voor de show thuis in een 
vitrine op te bergen. 
 
LOPEND VUURTJE? 
 
Op de een of andere manier raakte desondanks 
bekend dat Ketting graag automaten kocht, 
waarna afdingen er nog maar zelden bij was, 
terwijl een voorval op een VISMA me deed 
besluiten nooit meer een automaat te kopen op 
de "oude" manier (uitleg volgt). 
Ik werd daar in Rotterdam pardoes 
aangesproken door een mij volslagen 
onbekende Amerikaan die twee automaten voor 
me neerzette - ik bevond mij in de NVVS-stand - 
en die zonder enige inleiding zei: "I heard that 
you collect automatic fly reels. These cost 40 
guilders - each". Het ging om mooie lichtgewicht 
Shakespeare modellen, nieuw in doos. Ik kocht 
ze onmiddellijk, maar dat werden de laatste reels 
die ik zelf nog aanschafte. Bood men mij nadien 
automaten aan, van welk model en tegen welke 
prijs dan ook, mijn antwoord luidde steevast: "Ja, 
dat is een mooie reel en heel niet duur. Jammer, 
maar ik heb ‘m al." 
 
LEUGEN 
 
Dat was vaak niet waar! Ik had echter ("geheel 
zonder hulp van volwassenen" zoals een 
overleden visvriend van me zou hebben gezegd) 
een foefje bedacht om te koop aangeboden 
automaten die ik best zou willen bezitten 
(nogmaals: uitsluitend en alleen om er mee te 
VISSEN) goedkoper te bemachtigen dan mij zelf 
zou lukken. Ik had daarvoor de hulp ingeroepen 
van een goede vriend, als volgt. 's Morgens na 
de opening van een beurs, Fair, Open Dag of 



hengelsporthappening, deed ik de ronde langs 
de stands. Ontdekte ik een aantrekkelijke reel, 
dan stuurde ik mijn vriend er op af om die te 
gaan kopen, dit in de wetenschap dat. HIJ best 
wel 10 of 20 procent kon afdingen, maar dat dit 
mij, omdat ik kennelijk werd beschouwd als een 
zeer fanatieke automaatverzamelaar, nooit zou 
lukken. Een trucje ter navolging misschien..? 
 
RAADSEL 
 
Verder wil ik best kwijt dat, op die genoemde 
vriend na, niemand weet wat Keesje Ketting nu 
wérkelijk verzamelt. Handelwijze: na de opening 
van een Beurs of Fair of Open Dag een 
oriënterend rondje langs de stands maken, u 
kent dat wel, goed kijken of zaken die in mijn 
verzameling zouden passen aanwezig zijn en die 
dan vervolgens door mijn vriend laten kopen, 
zodat geheim blijft waarnaar mijn belangstelling 
uitgaat. Het helpt echt, en ik bied u de truc gratis 
aan - wederom ter navolging, dat spreekt. 
 
LEZEN 
 
Ook wil ik best kwijt dat ik graag 
hengelsportboeken koop, heden ten dage 
uitsluitend nog buitenlandse welteverstaan. Bent 
ook u daarin geïnteresseerd, dan is het wellicht 
aardig hierover eens de opinie te vernemen van 
een collega-verzamelaar van buitenlandse 
hengelsport-literatuur. En uiteraard hoop ik vurig 
dat op de door mij genoemde boekwerken wordt 
gereageerd, bijvoorbeeld met aanvullingen en/of 
van de mijne afwijkende opinies betreffende 
genoemde boeken en/of auteurs. Dus: komt u 
maar! En ook de redactie zal zich uitermate 
verheugen op uw vele bijdragen, héél zeker 
weten. 
 
VERGETENSWAARDIGHEID 
 
De Duitse hengelsportliteratuur kan men naar 
mijn smaak overslaan, misschien op het 
beroemde boek van Dr. Heintz, onder andere de 
bedenker van de beste lepel aller tijden, de 
Heintz, na dan. Titel van dat boek: "Der 
Angelsport Im Süsswasser". Wat Britse 
visboeken betreft, Peter Mackenzie Phillps, 
auteur, en destijds eigenaar van een 

postorderbedrijf gespecialiseerd in vliegvisgerei, 
schreef al eens: "Er bestaan in de Britse visserij -
literatuur slechts tien boeken die écht de moeite 
waard zijn en die men als serieus visser gelezen 
moet hebben. De rest van wat te koop is zal 
weggegooid geld blijken. Het gaat daarbij om 
boeken die men veel goedkoper via een 
bibliotheek kan lezen." Ik ben het met Phillps 
eens, aangezien ook ik er al jaren geleden 
achterkwam dat de meeste hengelsportboeken, 
en heus niet alleen de Britse, grotendeels zijn 
overgeschreven uit oude hengelsportboeken die 
zijn overgeschreven uit antieke 
hengelsportboeken en zo voort, ad infinitum... 
 
ENGELSTALIG 
 
Enkele favoriete Britse/Ierse auteurs zijn voor mij 
onder meer Dermot Wilson (zijn boek "Dry Fly 
Beginnings", 1957, in latere edities herdoopt tot 
"Fishing. The Dry Fly", was liefst 20 jaar 
achtereen 'in print'), Frank Sawyer ("Keeper Of 
The Stream", "Nymphs And The Trout"), W. C. 
Stewart ("The Practical Angler" uit 1857, maar 
nog geregeld herdrukt), T .C. Kingsmill Moore, "A 
Man May Fish"), Harry Plunkett Green (" Where 
The Bright Waters Meet", 1924, nog altijd in 
druk) en John Waller Hills ("A Summer On The 
Test", 1924, wordt eveneens nog steeds 
herdrukt) . 
 
WEINIG 
 
Wat Amerikanen betreft, slechts een handvol zijn 
(nogmaals: volgens mij) werkelijk de moeite 
waard, zoals Lee Wulff, Joe Brooks, Harold 
Blaisdel1, William G.Tapply en Al McClane. 
Wat de fransen aangaat, ik bewonder en 
verzamel L. de Boisset, de Fransschrijvende 
Zwitser Charles Ritz, Louis Carrère, Michel 
Duborgel en Tony Burnand. 
Wederom, en om onaangename en vervelende 
misverstanden geen enkele kans te gunnen, de 
hier genoemde titels behelzen boeken die ik nog 
regelmatig ter hand neem om ze, met veel 
plezier en genoegen, voor de zoveelste keer te 
HERLEZEN. 
Ik hoop u niet te hebben verveeld. 
 

Kees Ketting
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