
INGEZONDEN BRIEF 
 
Beste verzamelaars, 
 
Ik wil beginnen met iedereen te bedanken die 
de beurs in Oud-Empel hebben georganiseerd. 
Ik heb een hele fijne dag gehad. Het is 'n 
pracht om zo'n veelheid en diversiteit aan 
mensen en materialen op één plek bij elkaar te 
zien. 
 
Graag wil ik mezelf iets meer bekend maken 
bij de rest van de leden voor wat betreft het 
hoe en waarom van mijn verzamelen. Ik vis al 
sinds zo ongeveer mijn twaalfde jaar en heb 
altijd al met verwondering naar materialen in 
de hengelsportwinkel staan kijken. 
 
Naarmate ik meer hengelervaring opdeed werd 
ik ook veeleisender ten aanzien van het 
materiaal. Toch treft mij altijd weer de 
schoonheid van oud en handmatig gemaakt 
materiaal, met name hout en koper 
(Splitcanehengels, houten en koperen reels, 
kunstaas, etc.). Een zweem van romantiek, 
noem het nostalgie, vooral na het zien van "A 
passion for angling". Geboren in Zuid-Limburg, 
vissend aan en op de Maas, ben ik via 
omzwervingen terecht gekomen in Hoorn, 
alwaar ik mijn viswijze drastisch moest 
aanpassen. 
 
Mijn leefwijze brengt met zich mee dat ik veel 
rommelmarkten en vaste adresjes bezoek om 
spullen voor mijn huis en andere 
verzamelingen bijeen te brengen. Vaak loop ik 
dan tegen hengelmateriaal aan, zo ook twee 
jaar geleden. Op het Waterlooplein kocht ik na 
enkele aarzelingen een Hardy splitcane 
driedelige vliegenhengel met reservetop. Hij 
werd aangeboden tezamen met een Hardy 
zalmhengel. Aangezien men voor beide ƒ 
1.000,-- vroeg, probeerde ik alleen de 
vliegenhengel te kopen. Dat lukte voor het voor 
mij behoorlijke bedrag van ƒ 300,--. Maar ik 
wilde hem gewoonweg graag hebben, daar ik 
al vaker kwalitatief mindere hengels heb 
gezien die aanzienlijk duurder waren. Hardy 
had voor mij toen ook iets mystieks, ik moest 
er gewoonweg één bezitten. Om meer 

informatie te krijgen schreef ik Hardy-Alnwick 
een brief met de gegevens (The "Deluxe" Rod 
no. 246936 Palakona Regd F.C. pat. no. 
20875/22 C 41024) Ik kreeg een zeer keurige 
brief terug tezamen met een kopie uit hun 
archief die aantoonde dat mijn Palakona in 
1920 vervaardigd was. N.B. de eerste van dit 
type werd in 1915 gemaakt. Deze hengel is het 
pronkstuk van mijn verzameling en ik kijk er 
vaak en met plezier naar. 
 
Toch geniet ik ook erg van de kapotte splitcane 
hengels die ik ooit kocht, die gegevens 
vermelden zoals bijvoorbeeld: "Vis en geniet" 
C. Meijer made in Holland, met een tekening 
van een dobber in het water. Of van de houten 
kist die ik ooit kocht met drie inferieure 
hengeltjes van Japanse makelij, maar toch 
splitcane! Op vakantie in Frankrijk ben ik ook 
wel eens tegen wat koperen snoekreeltjes en 
zo aangelopen. Als ik zoiets vind is mijn 
vakantie perfect. 
 
Tot slot nog een anekdote over een broeder in 
Petrus. Ik had op het Waterlooplein weer 
hengels op de kop getikt, behalve wat kapotte 
stalen hengels ook een splitcane. Ik liep verder 
door de stad op weg naar het station met mijn 
pas verworven schat onder mijn arm. Vanuit 
een metro-ingang kwam er opeens uit een 
groepje junks één van hen op mij af, met aan 
zijn hand een fiets. Ik dacht: "O nee, ik hoef 
geen fiets te kopen". Hij grijnsde me tegemoet 
met zwarte, bebloede, afgebrokkelde tanden. 
Vraagt hij: "Is dat een splicane hengel?" 
Vervolgens hebben we langdurig en heel erg 
leuk over hengels en vissen gepraat. Zo zie je 
maar weer, visliefhebbers vind je in alle lagen 
van de bevolking. 
 
Ik moet concluderen, na het zien van 
verzamelingen van collega-verzamelaars, dat 
ik me in de beginfase bevind, qua verzameling 
en qua kennis. Ik hoop via deze vereniging, 
dus via jullie, meer informatie te verkrijgen. 
 

Michel Vercoelen 

 
 


