
DE BROCHURE AALDERINK:  
VERSLAG VAN EEN UNIEKE VONDST 

 
Het is intussen 12, 13 jaar geleden en het is me 
altijd bijgebleven: ik zat daar op dat door en door 
naar boeken stinkende zoldertje van die collega-
verzamelaar in Den Haag. Wij met z'n tweeën 
waren in die tijd nog de twee fanatiekste 
hengelsportboekenverzamelaars in het land en 
pionierden volop.  
 
Tussen de bergen boeken, meters hoog 
opgestapeld (de man verzamelde ook op ander 
gebied dan alleen visboeken) stonden twee al 
even muffe stoelen, waarin we met een kop thee 
hadden plaatsgenomen. Druk filosoferend over 
zeldzaamheid van titels, de meest recente 
ontdekkingen en de contacten met andere 
visboekencollectioneurs. 
 
Het gesprek kwam op Aalderink. De 
legendarische man achter ons eerste 
Nederlandse standaardwerk over de 
hengelsport. Dat werd uitgegeven in 1899, de 
tweede druk volgde in 1911 en droeg de titel: 
"De Zoetwatervisschen in Nederland en de 
Kunst om ze te vangen". Mijn collega-
verzamelaar benadrukte de enorme 
zeldzaamheid van de 1e druk als je die vergelijkt 
met de veel algemenere 2e druk. 
 
Maar hij zei nog iets en daar gaat het hier om. 
Hij vertelde me, met wat gedrukte stem: 
"volgens mij moet Aalderink ook een brochure 
hebben geschreven. Dat heeft Wim (weer een 
andere verzamelaar uit die tijd) me verteld en hij 
heeft er ooit een paar regels over gelezen in een 
hengelsportblad van vlak na 1900. Waar weet hij 
niet meer, maar het moet waar zijn. Stel je voor 
dat we die zouden vinden". 
 
Daar eindigde zijn relaas en meer kon hij me 
ook niet vertellen. Het contact met mijn collega-
verzamelaar in Den Haag stopte enkele jaren 
later, maar ik ben zijn verhaal over de brochure 
nooit vergeten. En kon alleen maar hopen op 
een wonder. Want die brochure werd nooit 
gevonden. Ook de persoon Aalderink bleef een 
mysterie. Ja, ik vond 4 jaar geleden eindelijk een 
echte mooie 1e druk van het boek uit 1899 (mijn 
tweede exemplaar) met dat mooie lithootje voor 
op de cover. En zelfs kwam er een tweede druk 
boven water met een korte opdracht en 
parafering van de schrijver. Maarrrr... mijn bloed 
kroop waar het niet gaan kon en met het steeds 
verder completeren van mijn collectie werd het 
ontbreken van een brochure die misschien wel, 

maar misschien ook wel niet bestond toch 
steeds voelbaarder. En dat knaagde een beetje. 
Het bleef een mysterie, want niemand zag die 
brochure ooit en er was geen zekerheid dat het 
ding ook echt bestond! 
 
Tot de zomer van dit jaar dan! 
Na 8 lange maanden verbouwen in ons nieuwe 
huis was ik de uitputting nabij. Godzijdank was 
het eindelijk vakantie in juli en kon ik me aan 
mijn vriendin en kinderen gaan wijden. We 
wilden het makkelijk aandoen in de drie weken 
vrij die we voor ons hadden en bleven 
voornamelijk in Nederland. Het weer hielp een 
handje en toen Erwin Krol op een avond heel 
mooi weer aan boord voorspelde, besloten we 
de volgende ochtend vroeg te vertrekken naar 
het Noorden van het land. We zouden een paar 
dagen wegblijven. 
 
Hengelsportboeken en oud hengelsport-
materiaal stonden niet echt op de agenda maar 
dat is bij mij niet echt helemaal uit te bannen. En 
dus blijf ik opletten en kijk toch altijd uit naar dat 
kleine obscure zaakje, onbetekende marktje of 
brocanterietje in de schuur van een woonwijkje. 
Dat deed ik nu ook. 
 
Mijn vriendin Babs had niets in de gaten, tot ik in 
een godvergeten gat de auto beheerst tot 
stilstand bracht. 
 
"Eventjes hier kijken lieverd", zei ik tegen haar 
en voor ze me kon stoppen was ik binnen. Daar 
gebeurde het wonder, want dat mag je het toch 
wel noemen. 
 
Tussen, zoals dat altijd gaat, een klein stapeltje 
oud papier kwamen twee historische brochures 
boven water: een dunne brochure met de 
voorwaarden voor de deelnemers aan een 
viswedstrijd uit 1912 en daaronder... 
 

DE BROCHURE AALDERINK! 
 
Ongelofelijk, ik viel bijna flauw toen ik het ding 
doorbladerde en op de laatste pagina de 
gedrukte ondertekening van de auteur Aalderink 
zag. 
 
De brochure is gedrukt op A5 formaat, beslaat 
29 pagina's gedrukte tekst en heeft 1 blanco 
endpaper (totaal 31 pag.). 
 



De titel is: 
 

DE VISCHWEDSTRIJD VAN DE  
HENGELCLUB "GRONINGEN" 

 
Door H. Aalderink 

 
De brochure is gedrukt in 1909 en niet 
geïllustreerd. Wat de brochure extra bijzonder 
maakt is de inhoud. Aalderink geeft ons een 
exact kijkje in hoe het er destijds met zijn 
hengelaarsgezelschap aan toe ging tijdens een 
belangrijke viswedstrijd. De wedstrijd die hij en 
detail beschrijft was een hele bijzondere. 
 
Vanaf het eerste moment van het toch minutieus 
georganiseerde evenement ging daadwerkelijk 
alles wat maar mis kon gaan ook echt mis. 
 
Grootste spelbreker was het weer, dat zich tot 
orkaankracht wist te ontwikkelen en daardoor de 
radersalonboot waar het gezelschap zich op 
bevond in grote problemen bracht. Uiteindelijk 
strandde de boot tijdens het noodweer op een 
groot meer. Zeer grappig is dat de oude S. 

Weinberg (ja, die heer van het gelijknamige 
bedrijf in visscherijartikelen in Groningen) een 
van de deelnemers was die zich als eerste liet 
redden van de in noodverkerende boot! 
 
Bij elkaar opgeteld is de brochure naast ultiem 
zeldzaam voor mij een relikwie als het gaat om 
de uitermate charmante pen van de schrijver. 
Naast de eerste druk van het boek "De 
Zoetwatervisschen" en de drie in vormgeving en 
binding verschillende tweede drukken van het 
boek is wat mij betreft de collectie Aalderink nu 
compleet. Ik vind dat extra belangrijk omdat juist 
Hein Aalderink onze eerste echte nestor van de 
Nederlandse hengelsportliteratuur is. De 
werkelijke pionier, voordat mannen als Cor 
Misset, Dresselhuys, Schreiner en Van Onck 
aan de bak kwamen. 
 
Het oeuvre van Aalderink lijkt nu volledig boven 
water, waarvan akte. 
Op naar de volgende! 
 
Peter-Paul Blommers 

 
 


