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VOORWOORD
Een woord(je) van de nieuwe voorzitter als
voorafje… Tussen haakjes: wij hopen maar dat
de nieuwe lay-out in de smaak zal vallen.
De ouwe, getrouwe Joep Foppele heeft wegens
“te druk” besloten een stap terug te zetten.
Niemand wou echter onze steeds jonge en van
leven bruisende Joep missen. We konden hem
toen overhalen de functie van Erevoorzitter in het
bestuur van onze club aan te nemen. In de stille
hoop dat ie hier nog jaren door mee kan gaan!
Het zoeken was dan naar een nieuwe voorzitter.
Het was even drummen in de voorste rijen van
drie, want zowat iedereen zat erom te springen
om dit leuke postje in te pikken. Na een
spannende
nek-aan-nek
race
werd
ondergetekende door het voltallige bestuur
aangeduid als… vrijwilliger. Ik beloof allen dat ik
er het beste van maken zal.
Velen onder U zullen het zeker leuk vinden weer
een lekker dik clubblad in de bus te vinden. Weet
dat hier bloed, zweet en tranen aan vooraf gaan.
Niet enkel bij de vele auteurs, ook bij onze
redacteur John Bel en bij mezelf. Waarna
Herman en Babs instaan voor het verzenden
ervan. Onze oproep om nieuwe schrijvers te
vinden bleef niet onbeantwoord. Otto Wolfs gaat
vanaf nu ook tot de “onsterfelijken” behoren. U
zal een leuk en poëtisch artikeltje van zijn hand
lezen onder de titel “Mijmeringen”. Kunnen we
rekenen op een vervolg, Otto?
Jan Eggers, Voorzitter van de SNB,
hoofdredacteur Nederland van het magazine
Voor en door de Visser en verzamelaar, werd
door Uw dienaar verleid tot het schrijven van een
artikel
over
het
ontstaan
van
zijn
verzamelwoede. Wie weet wordt dit het eerste
van een lange reeks? Het mag echt, hoor Jan!
De altijd gesmaakte Kees Ketting is terug!
Gezeten tussen de Ierse klavertjesvier, vond ie
toch de tijd om tussen zijn andere drukke
bezigheden door (vissen, Dorothy, vissen,
Dorothy, vissen, Dorothy en schrijven), enkele
waardevolle tips te geven voor (beginnende èn
gevorderde) verzamelaars en over het
verzamelen van hengelsportboeken.
U heeft nog een artikel van hem te goed dat zal
verschijnen in ons najaarsnummer.

Ons aller Herman en Babs duikelden een pracht
van een oud document op. Hildebrand, predikant
Nicolaas Beets voor de intimi, schreef niet enkel
de Camera Obscura. Hij studeerde theologie in
Leiden van 1833 tot 1839 en deed wellicht in die
tijd de inspiratie op voor het essay “De Leidsche
peuëraar”. Dit verscheen als onderdeel van “De
Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten,
houding en voorkomen van verschillende
standen” in 1841. Ik heb de hele tekst in zijn
originele versie gelaten: zo schreef men
Nederlands 150 jaar terug!
John Bel zorgde voor twee vertalingen van
artikels die eerder in het Engels verschenen.
Gary Estabrook heeft het over “super-de-luxe”
creels en Stefan Duma over de geschiedenis van
de Nottingham reels. Beide artikels zijn echte
aanraders en wij vernamen dat er nog meer op
komst is.
Harry Kelly heeft nog eens zijn wedervaren bij
het verzamelen op schrift gesteld. Enkele
treffende beschrijvingen van zijn bezoeken aan
beurzen en vlooienmarkten en hij is nu ook een
ervaring rijker na een “koopje” in Engeland.
Iwan Garay maakt ons deelgenoot van zijn
laatste ontdekkingen. Wat betekende Nederland
als producent van hengelsportmateriaal? Veel
raadsels komen dichter tot een ontknoping. Elke
ontknoping brengt nieuwe raadsels met zich
mee. Naar wat ik vernam (een primeurtje dus),
staat Iwan aan de vooravond van enkele nieuwe
opzienbarende onthullingen. Hij zal ons hiervan
in een volgend nummer tot deelgenoot maken.
En ik, zei de gek, ik beet de kop eraf…
Luc de Medts
Voorzitter
duvelstoejager (*)

(*) gratis één meter overjarig nylon (mèt
verzamelwaarde) voor wie weet wat dit betekent!
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MADE IN HOLLAND
Als Nederlandse hengelsportverzamelaar kijk je
enigszins jaloers naar de collega’s in Engeland,
Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland want die
landen hebben in ieder geval in het verleden een
bloeiende hengelsportindustrie gekend.
Die industrie voorzag die landen van alle
benodigdheden die hengelaars nodig hadden.
In Nederland en België bestond er geen
hengelsportindustrie en men volstond om uit
bovengenoemde landen te importeren wat men op
hengelsportgebied nodig dacht te hebben
en…..wat hier maar verkoopbaar bleek.
Op het gebied van de werpmolens hebben wij
helemaal achter gelopen, want terwijl in de jaren
voor de tweede wereldoorlog in b.v. Frankrijk en
Engeland al volop gevist werd met zeer bruikbare
werpmolens, kwam de import en de verkoop van
werpmolens pas na 1946 in de lage landen op
gang. Werden er dan in Nederland dan helemaal
geen hengelsportartikelen gemaakt ? Want als er
sinds mensenheugenis door de bevolking (soms
uit bittere noodzaak om een lege maag te vullen)
wordt gevist, dan heeft die bevolking toch ook
materiaal nodig om die vis te kunnen vangen, zou
je zo zeggen.
We vermoeden dat de allerprimitiefste visserij een
doe-het-zelf aangelegenheid was. Op oude
afbeeldingen van onze vissende voorouders zie je
vissers met lange staken of takken in de weer.
Voor de vislijn kan geknoopt paardenhaar of een
zijden lijn gebruikt zijn. Pennen van stekelvarkens
of schachten van pauwenveren zijn te gebruiken
als dobbers, maar het grote probleem waren
natuurlijk de haken.
Het zou goed kunnen zijn dat onze voorouders die
niet zelf konden maken en aangewezen waren op
handvaardige lieden die wel ijzeren haken konden
maken. Dat zou dan best de allereerste
hengelsportindustrie kunnen zijn geweest. Voor
ons verzamelaars zijn die destijds primitieve
visspullen van geen waarde. Zo er al iets uit die
periode bewaard is gebleven. Die ijzeren haken
zijn ongetwijfeld al lang weggeroest.Wel zijn er uit
de oertijd enige uit been of geweien gesneden
haken bewaard gebleven.
Wanneer begint dan de voor de verzamelaar
interessante periode van de vroegere visserij?
Eigenlijk pas op het ogenblik dat de industrie zich
met de vervaardiging van hengelsportartikelen
gaat bezighouden.
Dan denken we in eerste instantie aan het
ogenblik dat de staken en boomtakken werden
vervangen door greenhart, riet en bamboe (en in

een later stadium door splitcane), waarvan
volwaardige hengels te maken zijn.Dat moet in die
tijd een enorme vooruitgang zijn geweest. Voor
zover die antieke hengels niet gesneuveld zijn in
de strijd zijn ze uitermate verzamelwaardig. Uit die
periode stamt ook het silk en haken zullen dan al
op grote schaal gemaakt zijn. En met kurk als
uitgangsmateriaal kunnen alle mogelijke soorten
dobbers worden gemaakt.
We hebben het stellige vermoeden dat al deze
zaken op kleine of grotere schaal hier in
Nederland werden vervaardigd. Maar behalve de
voornoemde hengels zijn al deze zaken niet te
dateren en daarom minder verzamelwaardig.
Maar verzamelaars opgelet. Uit het grijze verleden
doemen twee zeer interessante zaken op, made in
Holland. En dan hebben we het op de eerste
plaats over zinken bakjes waarin maden of
wormen werden bewaard tijdens het vissen.
Op die bakjes hebben tal van inventieve en
handige plaatwerkers en loodgieters zich
uitgeleefd, met als resultaat een grote
verscheidenheid in vormen en uitvoeringen. Ook
de grotere akers om aasvissen in te bewaren
vallen in deze categorie. Omdat het zink de tand
des tijds meestal goed heeft doorstaan, zijn deze
artikelen zeer verzamelwaardig en dus behoorlijk
prijzig.En dan last but not least zijn daar dan de
vistonnetjes. Deze voorlopers van de huidige
viskanis werden in de omgeving van Amsterdam
veel gebruikt, vooral tijdens de vroeger ongelooflijk
populaire baarswedstrijden.
Ook deze vistonnetjes zijn made in Holland. Het is
mij niet bekend of die tonnetjes ook in het
buitenland zijn gebruikt, of dat deze een specifiek
Nederlands of zelfs Noord-Hollands product zijn.
Er zijn onder onze leden enige fanatieke
tonnetjesverzamelaars, die ik gaarne uitnodig om
hun wetenschap met ons te delen. Maar hoe dan
ook, die vistonnetjes zijn uiterst verzamelwaardig
en je ziet ze dan ook bijna nooit op beurzen en
veilingen. Eigenlijk zou zo’n specifiek Nederlands
product in iedere Nederlandse verzameling een
plaatsje verdienen.
De vraag is echter of er voor dat doel nog
voldoende tonnetjes verkrijgbaar zijn?…
Iwan Garay
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Mijmeringen rond een oude molen
Tsja, daar zit ik dan aan het eind van een mooie
visdag, net weer thuis, met in mijn handen de
oude ABU-matic 82 die ik afgelopen zaterdag op
een rommelmarkt heb gekocht. Als deze molen
zijn levensgeschiedenis eens kon vertellen, denk
ik nog. Hij is duidelijk veel gebruikt, maar niet
misbruikt. Honderden kilometers lijn zijn ermee
binnengedraaid, maar omdat het superieure
kwaliteit is, functioneert hij nog steeds goed. Je
zou er best nog mee kunnen vissen …
Langzaam vallen mijn ogen dicht, want ik heb de
hele dag lopend gevist en daarvan wordt je
heerlijk gezond moe. Voor me zie ik een man. Hij
is internationaal chauffeur en rijdt veel op
Scandinavië. Vaak zit hij op zondagavond al
weer achter het stuur, maar dan komt hij meestal
donderdags weer thuis en heeft dan een fijn lang
weekend om te vissen. Gisteren heeft hij zich bij
een Zweedse hengelsportzaak een mooie dure
ABU-matic 82 gekocht en die wil hij morgen wel
eens even proberen.
Een beetje zwaar op de spinhengel, maar er is
goed ver mee te werpen. Nooit blijft de lijn
ergens achter hangen en ook komt het zaakje
niet in de war. Bij het drillen van een flinke snoek
of baars bewijst de molen goede diensten, want
de slip werkt perfect. Wat er ook allemaal stuk of
fout gaat, altijd blijft de ABU goed functioneren,
zodat het al gauw een geliefd stuk van de
hengeluitrusting
wordt.
Ook
op
een
levendaashengel en op een karperhengel, doet
de molen het prima. Ja, zelfs op een zeehengel
kan hij het werk aan en roest niet.
Jarenlang zie ik de molen gebruikt worden op
allerlei hengels. Tientallen keren wordt er nieuw
nylon opgezet. De jaren verstrijken en de bezitter
wordt oud, evenals de molen. Beiden zijn
bejaard geworden en dan op zekere dag gaat
het niet meer. Er wordt niet meer gevist. Ziekte
komt onverwacht opzetten en de patiënt wordt
niet meer beter …
In de familie is er niemand die zich ontfermt over
de spullen van opa. Het is ook allemaal zulke
oude rommel. De molen verdwijnt eerst nog in
een doos op zolder en als dan op een dag de
voetbalclub langs komt voor spullen voor de
jaarlijkse rommelmarkt, wordt de oude doos van
opa meegegeven.
Alles belandt op een grote tafel in een hal. Veel
mensen lopen er langs en kopen de meest
waardeloze prullaria waar hun huis al tjokvol
mee staat. Pas laat in de middag komt mijn

persoontje langs. Ik zie de oude ABU direct en
krijg hem na wat heen en weer gehandel mee
voor € 1,50.
… plotseling schrik ik wakker, de oude molen
nog steeds in mijn hand. Wat voelt hij lekker
degelijk aan. Ik draai aan de slinger en merk dat
hij nog steeds in goede conditie is. Nee, ik vis
hem niet op. Hij krijgt een ereplaatsje in mijn
vitrinekastje met oud hengelgerei. Daar, tussen
een rode 505 en een gele 110 staat hij prachtig.
Zo’n oude, gebruikte molen heeft iets fraais over
zich dat moeilijk te beschrijven is. Alleen
ingewijden weten wat ik bedoel

Hierbij een foto van deze fraaie molen, waarvan
ik graag wat meer zou willen weten. Bijvoorbeeld
uit welk jaar hij stamt, of hij ook in ons land te
koop was en of er meer verzamelaars zijn die
deze molen in hun collectie hebben.
Otto Wolfs
◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙

Wij zijn er van overtuigd dat er
ook in jou een auteur, schrijver
of columnist schuilgaat. Ook jouw
artikel(tje) kan hier een plaats
krijgen. Ga gewoon achter de PC
zitten
en
schrijf
erop
los!
Foutjes
worden
door
ons
wel
weggewerkt…
Gewoon doen !!!
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DE LEYDSCHE PEUËRAAR

et wapen der stad Leyden vertoont de sleutels van St. Pieter. Een
onvergefelijke misslag! Het had zijn vischnet moeten wezen. Het is de
stad der visschery. Ook de Akademiestad, óók de stad der Egyptische
Farao's, óók de stad van bul en bolussen, maar buiten en boven dat
alles, de stad der visschers. – Nader haar van den kant der
Hoogewoerts- , der Koe-, der Witte-, der Rhijnsburger- , der Marepoort of van welke poort gy wilt, overal wappert u van de leuning der
poortbrug een opgeheschen totebel tegen. - Wandel de Leydsche
cingels rond, geen drie boomen zult gy zien, of gy ziet by den derden
een hengelaar, in das, jas, en gras gedoken, een neuswarmer in den
mond, aan zijn rechterhand een kluit vuilgeworden vischdeeg , aan zijn linker drie of vier zieltogende
bliekjens. Bezoek Leyden by hoog water, gy zult de lieden van den Apothekersdijk en de Oude vest in
flagranti delicto verrassen, daar zy bezig zijn in hunne voorhuizen de binnengespoelde stekelbaarsjens
te verschalken. Hoor Leyden in de vergaderzaal der Edelmogenden, gy zuIt het met hand en tand
hooren ijveren, tegen de droogmaking van het Haarlemmermeir, op grond van het overoud eigendom
der stad op een gedeelte van het vischwater.
Als ik echter zeide dat de stad Leyden een vischnet voeren moest , noemde ik het gepaste, maar het
meest gepaste nog niet. Ik sprak van het net, om by St. Pieter te blijven; maar zoo gy my vraagt wat
het eigenlijk wezen moest? een paar gekruiste hengelrieten, een paar vischhoeken en sautoir. Het is
zelden om den visch dat men te Leyden vischt; het is om het visschen , en de langzaamste genieting
van dit genot is de beste. Niet om met een enkelen trek van het zegen, een tweemaaldaagsch ophalen
van een schakel, of met zethengels, die hun dienst doen, terwijl gy slaapt, een macht van "schubigg
watervolk" byeen te brengen, is het den echten Leyenaar te doen. De zaligheid van het nop hebben,
van het trillen, indoopen, onderduiken van den dobber, van het zien zuigen van een langwijlig aaltjen,
het leuteren van een zeurig postjen aan den onmerkbaren hoek, is hem genoeg. Katvisch is hem even
welkom als doop- en waterbaars. Katvisch is den Leyenaar dierbaar! Al wat aan den angel bijt, en met
bloedige kieuwen en half uitgeboorde oogen van den angel kan worden afgescheurd - ziedaar wat hem
gelijkelijk gelukkig maakt. - "Een hengelaar kan geen goed mensch zijn," heeft Lord Byron gezegd,
maar de Leyenaar heeft ééne troost : "en slecht minsch die 't zait!" My dunkt ik hoor het hem
andwoorden.
Van Engelschen gesproken! Zy hengelen met geschilderde vliegen, om niet by iedere vangst een
dubbele wreedheid te doen. Wat zouden zy wel zeggen van de gruwzaamheid, waartoe zich de
Leyenaar in staat gevoelt, als hy den peurstok gereed maakt? - please Sir! volg my in deze achterbuurt.
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Het heet hier de Kamp. Kijk eens, zoo gy kunt, door dit groene vensterglas naar binnen. Wat ziet gy? "Ik zie een vrouw met de hairen door de muts, die kleine ronde koekjens bakt." - Best; van water en
meel met een beetjen olie. Het is voor de lui voor wie een oortjensbroodjen te duur is opeens. Het is de
vrouw van den Leydschen Peuëraar. Ziet gy haar man niet? - "Yes; die fellow met een slaapmuts op, in
een duffelsche jas?" - Dezelfde. Het is de Leydsche Peuëraar in eigen persoon. Een karakter dat in
deze stad alleen gevonden wordt. De linkervleugelman van de opgaande linie van Leydsche visschers.
De verwerpelijkste vorm waaronder zich de algemeene hengelliefhebbery voordoet, Wat doet hy?"Hy rijgt iets aan een touw, dat hy uit een rooden pot haalt, iets langs, iets smeerigs, " - Recht zoo! het
zijn pieren, Sir! niets dan pieren, pieren van het echte soort, met geele kransjens om de koppen. In dien
pot zijn meer dan honderd pieren, en zy worden door zijne nijvere handen aan een vrij dik snoer
geregen, by de kop in en de staart uit.
Straks zult u hem van dezen pierenguirlande een soort van kwast zien maken, niet ongelijk aan het
uiteinde van eene bloedkoralen bayadère. Met deze wormenfranje wordt gevischt; dat heet peuren; en
deze zonderlinge passementmaker heet de peuëraar! "Horrible, Horrible, most horrible! " - "" Net
niet! "" Zou de peuëraar andwoorden, indien hy u verstond: "" Net niet, jou vreemde stoethaspel; want
door die weg krijgen de(n) alen geen hoek in der gezicht. Ziejewel, je kent alle dingen tweileidig
opvatten."" –Het plat Leydsch is leelijk, en het Leydsch van den peuëraar is het platste.
Als de maan donker is, gaat de Peuëraar tegen het vallen van den nacht uit , met een lantaren onder
den arm, en zijn korten peurstok, waarvan de bovenbeschreven wormentroetel af moet hangen, in de
hand, de blaauwe slaapmuts op 't hoofd, den duffelschen jas aan; klompen aan de voeten; een "paip in
zen hoofd." In zijn zak berust een groote flesch jenever, en in zijn tabaksdoos bewaart hy een brief jen,
waarin de commissaris der policie van Leyden getuigt, dat de daarin genoemde peuëraar geen schelm
is, en misschien wel geen hout kapen zal, al komt hy met zijn schuit jen wat dicht onder een
zaagmolen. Zoo wandelt hy naar het eene of andere kroegjen, waar hy, volgens afspraak, een anderen
peuëraar vindt, en na nog gaauw voor "drie cintjes" genomen te hebben, begeven zich de collega's naar
hun gemeenschappelijk schuitjen, een klein plat vaartuigjen, dat zy met riemen en een gerafeld stuk
doek, onder den geusurpeerden titel van zeil, aan een stok opgestoken, in beweging brengen, Zoo ras
men een goede legplaats gevonden heeft, wordt het zeil gestreken, het anker geworpen, een rietmat
tegen den wind opgezet, en het peuren neemt een aanvang. Het is een aesthetisch ding. Het komt hier
alleen aan op het gevoel. De kunst van peuren bestaat in het zachtjens op en neder bewegen van den
peurstok, waardoor de verlokkelijke wormenfranje in een gestadige onrust is; en telkens als des
peuëraars fijngevoelige vingertop, - neen! als zijn hart hem zegt dat hy beet heeft, slaat hy op, en het
verschalkte aaltjen spartelt in de schuit. - En zoo ras het vischwater daar ter plaatse is uitgeput, wordt
hel zeil geheschen en een andere legplaats opgezocht. Zoo dwalen de peuëraars over Rhijn, Zijl,
Leydschevaart, Haarlemmermeer, ja, komen dikwijls tot zeer naby de hoofdstad, en nacht op nacht
wordt er gesleten in rusteloos gepeur.
"Hoe zuur wordt dat eerlijk stuk brood gewonnen!" Dank voor uw medelijden, Mevrouw! het doet
uw hart eer aan. Maar geloof nooit dat het dezen lieden om brood te doen is. Uw edel hart waant dat
hier voor vrouw en kroost, wordt gezorgd, met opoffering van nachtrust en gemak. In het minst niet.
Er is een test met vuur, er is zout, er is een koekepan aan boord. De aal wordt op de plaats gevild,
gesneden, gebraden, en door het vriendenpaar, onder rijkelijke bevochtiging met Schiedamsch vocht,
gegeten, terwijl de vrouw haar cents koekjens bakt en zelve met hare kinderen honger lijdt. Daarom
ook, als deze Ulyssessen na hun langen zwerftocht eindelijk hunne huisgoden weder komen opzoeken,
worden zy gewoonlijk door hunne getrouwe Pénélopés met den vereerenden titel van luibak! begroet,
een liefdenaamtjen, hetwelk deze tederen voor hare dierbare wederhelften hebben uitgedacht.
"luibak!" heet het van hare bespraakte rozelippen: "Luibak! kom je weer oit je smulschoit?" want deze
naam draagt het peurvaartuig in den huisselijken kring.

HILDEBRAND
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"BENT U EIGENLIJK WEL EEN SERIEUZE
VERZAMELAAR?"
RATJETOE
De hengelsportcollectie van een beginnende
verzamelaar, zeg van iemand die al een jaar of
wat bezig is geweest met het opduiken van oud
of antiek materiaal, geeft zelden aanleiding tot
grote geestdrift, of zelfs maar bewondering,
aangezien het in negen van de tien gevallen gaat
om een allegaartje (om niet te zeggen een zootje
ongeregeld).

WEGGOOIERTJES
De “collectie" bestaat bijvoorbeeld uit enkele
roestige werpmolens (nog net goed voor
onderdelen), een handvol kunstaas, een dun
stapeltje
zwart-witte
hengelsportfotootjes
(gevlekt, gescheurd, onscherp en boxformaat
6x9 cm), twee afgrijselijk gekleurde kitscherige
beeldjes van een vis of hengelaar, drie kromme
vaste stokken, type "bamboe-koper-in-koper",
een kapotte vliegenreel en wellicht ook nog, je
weet maar nooit, een zinken aasketeltje of
houten wurmendoosje, geërfd van grootvader. Er
zit al met al geen enkele lijn in het
bijeengebrachte, en als degene die het
verzamelde op dezelfde voet doorgaat, zal zijn
animo tot' collectioneren' beslist geen lang leven
zijn beschoren.

op koopjes halen. Al met al heeft u tegen het
eind van de beurs met een ietsepietsie geluk
toch nog een aardig bedragje in kas. Dat geld
gaat u vervolgens gebruiken om een ECHTE
verzameling op touw te zetten.
Hoe? Ik reik u wat dit betreft graag enkele
overwegingen aan.
TEVEEL
Een bekende beginnersfout van startende
verzamelaars betreft steevast het veel te veel
hooi op de vork willen nemen, als volgt. Men
kiest bijvoorbeeld als verzamelgebied 'Kunstaas',
dit zonder te beseffen aan welke enorme klus
men is begonnen.
De internationale hengelsportindustrie bracht en
brengt ieder seizoen opnieuw honderden tot
duizenden 'nieuwe' kunstaassoorten op de
markt, die veelal door stiekem op de loonlijsten
van de fabrieken staande zogenaamde
“freelance hengelsportjournalisten" listig in hun
geschrijf worden gepromoot en aanbevolen, dit
even terzijde.
Er zijn in de loop der tijden letterlijk duizenden
lepels, een minstens even groot aantal spinners
en een nog grotere hoeveelheid wobblers en
pluggen in de markt gezet. Die bijeen te brengen
is, ook financieel, een absoluut onmogelijke
opgaaf, en dat zelfs wanneer men zich zou
beperken tot slechts één kunstaassoort.

WEG ERMEE!
BESCHEIDEN
Voor het geval u zich als beginner enigszins in
het hier geschetste herkent: wat te doen? Ik reik
u graag een betrouwbaar recept aan. Huur op de
eerstvolgende beurs een tafel (via Babs of
Herman Verswijveren, gelijk bekend) en stal op
die tafel alle tot nu toe bijeengebrachte spulletjes
uit - de originele zinken aasketel en het houten
wormonderkomen uitgezonderd.
GOEDKOOP
Zorg ervoor dat alles duidelijk geprijsd is, en
houd die prijzen met alle geweld LAAG. Het is ditmaal tenminste namelijk niet de bedoeling om
aan uw spulletjes iets te verdienen. U moet er zo
gauw mogelijk van af! En dat lukt het snelst
wanneer de beursbezoekers het idee krijgen dat
zich onder hetgeen u uitstalt vele koopjes
bevinden. Daar zijn Hollanders namelijk tuk op,

Men doet er daarom verstandig aan een 'terrein'
of verzamelgebied te kiezen dat bij wij ze van
spreken ‘klein' kan worden genoemd. Denk
bijvoorbeeld
aan
die
wormendoos
van
grootvader, of aan zijn zinken aasketel, maar laat
het niet bij deze verzamelgebieden.
De kans dat u wormendozen of zinken aasketels
op toekomstige beurzen vaak aangeboden zult
zien (en dat tegen prijzen die u kunt behappen),
is namelijk gering, omdat vele andere
collectioneurs er eveneens op loeren, waardoor
het verstandig is zich eveneens te bewegen op
enkele andere verzamelgebieden, ook al omdat
dan de kans groter wordt dat u op beurzen'
stukken' aantreft die perfect in uw verzameling
passen.
Men zou ook kunnen zeggen: dan heeft u
meerdere ijzers in het vuur.
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MEER
Een door alle wateren gewassen verzamelaar,
dit is ook reeds duidelijk te zien aan de ledenlijst
van de VHV, waarop men zijn interesse- c.q.
verzamelgebied, kan laten vermelden, beperkt
zich dan ook beslist niet tot één verzamelgebied.
Hij concentreert zich weliswaar voornamelijk op
die
ene
grote
verzamelpassie,
(zeg
wormendozen, of aasketels) maar hij is ook
geïnteresseerd in - ik 'geef slechts een voorbeeld
om aan te geven wat ik bedoel - hij is bij
voorbeeld eveneens geïnteresseerd in alle lepels
die ABU ooit heeft uitgebracht. En bovendien
loert hij op franse zeewerpmolens en wellicht ook
nog eens op lichte spinhengels tot 6 gram
werpgewicht. Enorm voordeel van deze
diversiteit is uiteraard dat men nu, op welke
beurs dan ook, vrijwel altijd wel iets van zijn
gading vindt, hetgeen de moed om enthousiast
dóór te gaan met collectioneren er stevig in
houdt.

GEGEVENS
Een andere uitgesproken handicap bij het
verzamelen van hengelsportmateriaal is altijd
weer dat men als beginner zelden of nooit weet
WAT er zoal op het gekozen verzamelgebied
werd geproduceerd. Stel dat uw interesse uitgaat
naar Italiaanse werpmolens. Niet alleen heeft u
als beginner amper benul van de door de jaren
heen geproduceerde modellen en types, ook
over de gefabriceerde aantallen tast u volkomen
in het duister, en dat terwijl die hoeveelheden in
hoge mate de huidige prijs bepalen. Logisch
natuurlijk, want een zeldzame molen brengt nu
eenmaal meer op dan een molen waarvan er
tiendui zenden de fabriek verlieten.
GEHEIM
(Over een zeldzame werpmolen gesproken, dit
even als tussendoortje, op de beurs in OudEmpel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
van de VHV, stelde uw berichtgever als prijs voor
de loterij niet alleen een spiksplinternieuwe
Hardy Perfect vliegenreel ter beschikking, maar
ook een ABU werpmolen, nieuw in doos. Pas
later bleek - ik wist dat zelf ook niet dat het om
een zeer bij zonder model ging, dat
buitengewoon schaars is, en waarnaar onder
andere Herman Verswijveren, onze secretaris, al
een dikke 20 jaar had gezocht).
INFORMATIE
Verzamelaars hebben het wat dit aspect van hun
hobby betreft (dus: wat is vervaardigd?,

wanneer? in welke aantallen?) dan ook tien keer
moeilijker dan bijvoorbeeld filatelisten, die bij
iedere postzegelhandel een catalogus kunnen
kopen (mét afbeeldingen en prijzen) van het land
of verzamelgebied waarnaar hun interesse
uitgaat. Wel zo gemakkelijk!

SUGGESTIES
Nu een handvol tips om buiten beurzen om oud
hengelsportgerei in handen te krijgen.
►Bent u geïnteresseerd in boeken, stap dan
geregeld bij de onvolprezen De Slegte naar
binnen, en zoek zowel bij 'Natuurlijke Historie' als
bij' Vissen' als bij' Sport' of er iets van uw gading
bij staat.
Vindt u titels die u al bezit en zijn ze niet te duur,
toch aanschaffen, dit om ze bij een volgende
VHV-beurs met winst van de hand te kunnen
doen.
►Maak eveneens gebruik van de gratis
zogeheten 'Boekenzoekdienst' van De Slegte
(inlichtingen bij de kassa).
►Bezoek alle vlooienmarkten in uw omgeving,
en doe dit geregeld, aangezien het aanbod van
week tot week kan verschillen. Alweer: zelfs als
u zaken ziet die u al hebt: aanschaffen (al was
het maar om als ruilobject te dienen).
►Adverteer in buurtbladen en huis-aan-huis
kranten. Tekst: "Verzamelaar van hengelsportgerei biedt goede prijs voor uw overtollig oud
materiaal."
►Maak
gebruik
van
de
gratis
advertentiemogelijkheid in vele supermarkten.
►Bezoek
zoveel
mogelijk
oudere
hengelsportwinkels. Ik leg de nadruk op 'oudere'
omdat pas opgerichte zaken niet of slechts
hoogst zelden zullen beschikken over boeken die
het verzamelen waard zijn.

LEZEN
Vervolgens een opsteker voor VHV-ers die zijn
geïnteresseerd in Nederlandse hengelsportliteratuur. DE grote moeilijkheid waarvan zowat
iedere 'visboeken' verzamelaar veel last
ondervindt - te weten het reeds aangegeven niet
voorhanden zijn van catalogi met gegevens over
wat door de jaren heen werd gepubliceerd - is
wat Nederlandse visboeken betreft eigenlijk
grotendeels verleden tijd geworden, dit door het
uitbrengen door een oud-lid van ons, te weten de
Amsterdammer A.B. Flipse, van zijn "Lijst Van
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Nederlandstalige Publicaties Over De Vis En De
Hengelsport".

DUIZEND
De eerste “druk” verscheen op 10 januari 1996,
de tweede en laatste op 27 maart 1998; we
praten dan over een dikke duizend (jawel!)
publicaties. Flipse geeft de naam van de
schrijver of schrijvers, het jaar van publicatie, de
titel, of het boek met of zonder omslag werd
geleverd, of het gaat om een brochure, een
kaart, een plaat of poster, een maandblad of
'onbekend', dit alles gevolgd door de prijs.

KOSTENPLAATJE
Over die prijzen valt veel te zeggen. Laat ik
volstaan met op te merken dat ze in deze
catalogus over het algemeen aan de hoge tot
zeer hoge kant zijn, vooral wanneer het écht
antieke boeken betreft. Hier en daar werden de
prijzen namelijk neergeschreven met een vork,
zo lijkt het wel, en dat terwijl men in de praktijk maar niet op hengelsportbeurzen - naar mijn
smaak veelal aanmerkelijk lagere prijzen voor
boeken hanteert. Vergeet dus nimmer te
pingelen!

VOORSTEL
Ik beschik niet over een up to date ledenlijst, en
evenmin weet ik of Flipse tot op de huidige dag
verzamelt (of zelfs nog in leven is), maar het
moet volgens mij voor het bestuur van de VHV
mogelijk zijn de Flipse-lijst te (laten) kopiëren,
zodat elk geïnteresseerd lid er desgewenst
eentje tegen productiekosten kan aanschaffen.

TITELS PLENTY
Hetzelfde gaat op voor een heden ten dage
welhaast geheel en al vergeten hengelsportauteur: A. van Onck, met bijna 70 boeken op zijn
naam evenmin een kleine jongen - hoewel Van
Onck vele titels in samenwerking met anderen
vervaardigde. Ook. zijn oeuvre kan nog steeds
binnen enkele jaren, en dat welhaast compleet,
worden bemachtigd.
Maar met Frans Domhoff en zijn uiterst dun
boekje uit 1949, "Werphengel En Kunstaas"
geheten, zijn we uiteraard gauw uitverzameld,
net als met dat ene werkje van Paul Goedvolk:
"Alles Over Vliegvissen" (1970), of met het
eenzame "Pret Met Vissen" van P. Molenaar
(1970).
Maar Peter Meurikken (25 titels) kan natuurlijk
weer wél.

TECHNIEK
Andere tip is: zet een verzameling op van
bijvoorbeeld
boeken
over
'Karper',
'Kunstaasvissen', ‘Zeehengelen', etcetera. De
meeste boeken over deze onderwerpen zijn
financieel nog best te behappen, aak al omdat ze
werden geschreven daar verschillende auteurs.
Maar behalve wanneer u uw geld in teilen
bewaart: blijf heel ver weg van de allerduurste
Nederlandstalige publicaties over de techniek
van de hengelsport (dus niet over de biologie
van de vissen, af over reeds lang vergeten
wetten en dito. vistuigen). Vaar de aardigheid
hier een hoogst beknopt lijstje. Zet u schrap. (De
originele prijzen in guldens heb ik omgezet in
Euro’s).

PRIJZEN
ADVIEZEN
Alweer een waarschuwing nu. Droom er niet en
nooit over ALLE Nederlandstalige titels nog eens
in handen te krijgen. Dat is voor 99 procent
onbegonnen werk, ook wat de pegulanten
betreft.
Stel: u bent een fan van Jan Schreiner (zelf mag
ik nog graag snuffelen in zijn voortreffelijke
Elzevierpockets).
Mijn
oud-collega
heeft
weliswaar een vracht boeken gepubliceerd, maar
met een pietsje geluk, een snuifje mazzel, een
beetje volharding plus een handvol pingping, zal
het in zeg twee tot drie jaar zoeken en speuren
vast nog wel lukken Jan's 'verzameld werk ' (een
dikke 40 titels, de herdrukken niet meegerekend)
te pakken te krijgen.

► H. Aalderink: "Zoetwatervisschen In
Nederland" (1899, € 115,00)
► A. Anton: "De Hengelsport" (1910, € 80,00)
► M. Bastiaens; "De Geheimen der
Hengelsport" (1948, € 60,00)
► H.C.A. Campagne: "De Nieuwe Hengelaar"
(1860, € 160,00)
► J.C. Deun: "Vademecum Vaar De Hengelaar"
(1911, € 70,00)
► A. Dresselhuys: "De Hengelsp0rt" (1928, €
62,00)
► C.H. Geudeker: "Beet!" 1e druk, zachte kaft
(1940, € 45,00)
► Kempen/Schauten: “11 Zwaargewichten", luxe
editie, 15 exemplaren (1992, € 70,00)
► Ketting/Peeters: "Vissen Vliegen Vangen"
(1970, € 55,00)
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► A.J. Laayen: "Flitsende Vinnen" (1935, €
45,00)
► A.van Onck: "Wij Hengelaars!", zachte kaft
(1961, € 45,00)
Let op: dit waren de prijzen zoals gegeven in
1996.

SLOT-COMMENTAAR
Hierbij twee opmerkingen, te weten:
vele van deze titels zijn nog steeds goedkoper te
verkrijgen. Zo kocht ik zelf enkele jaren geleden
een bijna nieuwe editie van "Vliegen Vissen
Vangen" vaar zegge en schrijve € 25,00.
Besef - en overweeg vóór aankoop - dat vele van
de hier genoemde 'antieke' boeken met
permissie niet om door te branden zijn. Men
koopt ze, naar mijn smaak althans, eigenlijk
alleen, zoals de Amsterdammers dat noemen,
'voor de hep', dit omdat men bij het lezen ervan
veelal volautomatisch in slaap valt, knallers als

het terecht befaamde "Beet!", of "Flitsende
Vinnen" uitgezonderd.

HERKENNEN
Onthoud tenslotte dat boeken het duurst zijn bij
standhouders die op onze beurzen praktisch
gesproken
louter
en
alleen
enorme
hoeveelheden boeken ter verkoop aanbieden, en
dat de prijzen doorgaans het laagst liggen bij
leden die een enorme verscheidenheid aan
verzamelwaardige spullen aanbieden, waaronder
zich af en toe soms ook enkele boeken
bevinden.
Ze tonen daarmee onbewust aan dat ze niet in
boeken zijn gespecialiseerd, zoals de hogere
prijzen vragende boekenHANDELAREN. Doe uw
keuze!
Kees Ketting

◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙

NIET VERGETEN:
Onze volgende Eurobeurs is op Zaterdag 30 Oktober
Zoals altijd in het "Van der Valk" Motel Eindhoven
Aalsterweg 322 (A67/A2 Exit Waalre-Valkenswaard)
Reserveer tijdig! Zeker gezien het succes van vorig jaar…
Info bij onze secretaris Herman Verswijveren:
Bremstraat 38, 4341 JH Arnemuiden
Telefoon / Fax : +/31/(0)1186/15818
Mail: vhv-ace@zeelandnet.nl
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DOSSIER NEDERLANDS FABRIKAAT
In deze nieuwe rubriek gaan we in de toekomst
aandacht besteden aan hengelsportartikelen die
het predikaat “gemaakt in holland” mogen
dragen. In eerste instantie gaan we daarbij
speciale aandacht besteden aan de (weinige)
werpmolens die in ons land zijn gemaakt.
De meest tot de verbeelding sprekende
werpmolen is zonder twijfel de legendarische
MASSART.

We zijn er op grond van de ons ten dienste
staande gegevens altijd van uit gegaan dat die
werpmolen werd gemaakt door ene J. DE
VRIES, woonachtig in Groningen op de
Bachkade 13. Deze geheel uit kunststof
vervaardigde molen had een absoluut unieke
pick-up die we tot nu toe nergens ter wereld op
een
andere
werpmolen
hebben
zien
toegepast.De ontwerper van de MASSART had
het zich dus niet gemakkelijk gemaakt en niet
klakkeloos bestaande modellen nagemaakt.
Alleen al die pick-up maakt de MASSART tot
iets heel zeldzaams.
Uw dienaar heeft aan veel verzamelaars die
gekke pick-up mogen demonstreren en allemaal
waren ze diep onder de indruk van dit
hoogstandje.
ALLEEN… dit bijzondere molentje had een hele
grote fout: JE KON ER ABSOLUUT NIET MEE
VISSEN !!!
De pick-up was net als de rest van kunststof en
ik hoef geen tekening te maken van de gevolgen
als het nylon over de kunststof ging schuren.
Dat is dan ook de reden dat er maar zo weinig
MASSARTS zijn overgebleven.!!!!
We hebben het vermoeden dat er totaal maar 50
MASSARTS zijn gemaakt, maar weten wel zeker
dat het merendeel daarvan door woedende
sportvissers in de plomp is gesmeten.

Op dit ogenblik zijn er met zekerheid 9
MASSARTS in handen van Nederlandse
verzamelaars, het merendeel daarvan ongebruikt
en dus nog gaaf.
Toch was er bij sommige verzamelaars nog
twijfel of de MASSART wel een echt Nederlands
product zou zijn.
Een van onze bestuursleden had namelijk een
Massart opgedoken in …Frankrijk en dat feit
heeft lange tijd twijfel gezaaid in onze gelederen.
Maar toen kwam ons lid Wim de Mol met het
verlossende bewijsstuk op de proppen, waarmee
de MASSART definitief tot een product van
Nederlandse bodem kon worden bestempeld.
Dat bewijsstuk bestaat uit een originele factuur,
gedateerd 20 mei 1958, van fabrikant J.DE
VRIES, voor levering van 12 MASSARTS tegen
de prijs van NLG 7.20 per stuk aan de
hengelsportzaak van Mol en Wilco in
Amsterdam.
De bezitters van de MASSART kunnen nu rustig
slapen, ze bezitten een zeldzaam juweeltje van
Nederlands
fabrikaat.
En
de
andere
verzamelaars zullen nu met hernieuwde ijver op
zoek gaan naar deze werpmolen. Denk vooral
aan al lang bestaande hengelsportzaken die ze
misschien nog als winkeldochter in een stoffig
hoekje hebben staan.
Toch blijven er nog enige vragen betreffende de
MASSART bestaan.
We roepen onze leden op om mee te helpen aan
het beantwoorden van die vragen.We willen
graag weten wie J.DE VRIES eigenlijk was en
welk bedrijf hij had.
Misschien dat navraag bij de kamer van
koophandel ons verder zou kunnen helpen, of
informatie bij de bankrelatie.
Is er een verzamelaar die in Groningen of
omstreken woont en wellicht opheldering zou
kunnen verschaffen?
Vriend Wim de Mol zijn we veel dank
verschuldigd voor zijn medewerking. Via zijn
jarenlange ervaring als hengelsporthandelaar
zijn we door hem op het spoor gezet van
mogelijk nieuwe ontdekkingen van Nederlandse
werpmolens.
U hoort beslist nog meer van ons.
IWAN GARAY
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NOTTINGHAM REELS
Vaak zien we dat een reel wordt beschreven als
een “Nottingham reel”, maar wat bedoelen we
daar eigenlijk mee? De meeste houten reels
worden bijna altijd als Nottingham reels betiteld,
maar dan moeten we daarbij ook de hele reeks
centrepin reels, zoals de Allcock Aerials en de
J.W. Young centrepins, om er maar twee te
noemen, in aanmerking nemen. Het doel van dit
artikel is te pogen te verhelderen wat we precies
met Nottingham reels bedoelen als we het over
houten reels hebben, een korte historie van hun
vroegste ontwikkeling te schetsen en uit te
leggen welke types reels voor de verzamelaar
beschikbaar zijn.

Bij het behandelen van het beste visgerei voor
het snoeken, toont zijn leerling hem een koperen
reel met versnellingen, die Bailey hiervoor echter
afkeurt. Bailey adviseerde in plaats hiervan een
houten reel van 4-inch, waarvan het enige brons
bestond uit de klemringen (voorloper van de
reelringen; Red.), waarmee de reel op de hengel
werd bevestigd. Het hout van de reel was
gepolitoerd of gelakt, zodat hij waterdicht was en
niet zou gaan opzwellen.
In de derde druk van 1876 zien we echter pas de
eerste illustratie van een Nottingham reel. De
afgebeelde reel wordt een “Fish Tail Back”
genoemd en is d.m.v. een moer op de as
bevestigd.

Nottingham reels worden gebruikt voor het
vissen op de Nottingham manier. In de
hengelsport is er een uitdrukking: “licht vissen op
afstand” en deze beschrijft deze vismethode,
zoals hij door de eerste mensen die deze
hengelstijl beoefenden, werd ontwikkeld. Door
dobber en onderlijn met gebruik van dunne lijnen
zover als mogelijk uit te werpen, was het
mogelijk de zwaardere vissen te vangen. Om dit
te kunnen bereiken, was een soepel draaiende
reel essentieel.
De eerste reels waren van hout gemaakt en
werden de gewone, spoel of houten reel
genoemd. Ze bestonden uit een houten
achterkant en een spoel die d.m.v. twee metalen
bussen op de as geplaatst werd en door een
bevestigingsmoer op zijn plaats werd gehouden.
Handgreepjes van hoorn of ivoor completeerden
het geheel. Deze eenvoudig geconstrueerde
reels werden door fabrikanten tot in de twintigste
eeuw aangeboden, meestal onder de benaming
“jongensreel”.
De vissers in Londen gebruikten een lange
voornhengel om voldoende afstand te bereiken.
Voor de vissers uit de buurt van Nottingham, die
in de rivier de Trent visten, was deze afstand niet
ver genoeg. We weten niet wanneer de eerste
visser de “licht en op afstand”-methode toepaste
en wie dit geweest is, maar we schatten dat dit
rond 1820-1830 moet zijn geweest.
In 1857 schreef William Bailey “The Anglers
Instructor”, waarin hij deze methode om allerlei
soorten vis te vangen voor het eerst beschreef
en uitlegde. In dit boek bespreekt hij de
verschillende reels die hiervoor nodig zijn,
variërend van een 3-inch reel voor het vissen
met de vlieg tot en met een 4-inch model voor
het snoeken.

Het is eenvoudig deze eerste reels te herkennen,
aangezien ze meestal een rechte achterkant van
ijzer bezaten en een koperen klemfitting of
reelvoet. Enkele van de allereerste reels hadden
ook een ijzeren voet.
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Veel van deze vroege reels bezaten, in
vergelijking tot latere modellen, kleine, sierlijke
handgreepjes. Een andere onderscheidende
eigenschap van deze reels is de vierkant
uitgesneden vorm van de rand van de spoel.

Het probleem met deze reels en wat het
verzamelen ervan interessant maakt, is dat het
hout kon vervormen, waardoor de reel vastliep.
Om dit probleem op te lossen, werden
verschillende methodes gebruikt. De randen van
de spoel konden met een ring uit brons worden
verstevigd, die met kleine pinnetjes op zijn plaats
werd gehouden.
De eenvoudige rechte ijzeren achterkant die aan
de reel bevestigd was, aanvankelijk als een
onderdeel van de bevestigingswijze aan de
hengel, werd in brons gewijzigd en een
“starback” werd geïntroduceerd. Later volgden
“circle backs”, “Y-backs” en de “frog back”. Deze
laatsten zijn moeilijker te vinden, aangezien ze
normaal gesproken op de grotere reels, die bij
het zeevissen werden gebruikt, werden
toegepast. Een ander probleem was, dat zelfs
wanneer de reel niet aanliep, de spoel nog
steeds niet soepel genoeg draaide voor de
Trent-vissers.

De oplossing hiervoor was de “centre reel” of
“centrepin reel”. Henri Coxon schreef een artikel
voor de “Fishing Gazette” in september 1895,
waarin hij een overzicht geeft van de
“Nottingham Winch” (primitieve reel/rol, die
alleen voor lijnopslag diende; Red.). Hij geeft
daarbij aan Joseph Turner de eer hiervan de
uitvinder te zijn en vermeldt eveneens de namen
van personen die later verbeteringen aan de reel
hebben aangebracht.
Hoewel nooit geoctrooieerd, werd de “Slater
catch” vrijwel zeker niet door David Slater
uitgevonden. Het is het meest waarschijnlijk dat
Rueben Heaton hem uitvond. Keane zet in zijn
boek “Fishing Tackle It’s Material & Manufacture”
uiteen wat de voordelen zijn van een “spring
latch” (ontgrendelingssysteem, vgl. huidige
drukknopspoel op molens en reels; Red.) en
noemt daarbij juist Slater weer als de geestelijke
vader van dit reeltype. Hoe het ook zij, Slater
heeft in elk geval de “spring latch” vaker en
succesvoller toegepast dan welke fabrikant dan
ook. Volgens de Heaton’s reels catalogus uit
1877 waren deze reels reeds met de “latch”
verkrijgbaar, zo’n vier jaar voordat Slater reels
begon te maken.
Spoedig hierna zien we een ontwikkeling van
geheel houten en koperen reels naar fabrikanten
die verscheidene materialen uitproberen, om te
komen tot een vrij draaiende, niet vervormende
reel. Hieraan zal in toekomstige artikelen
aandacht worden geschonken.
Aanbevolen literatuur:
John Stephenson, Rosewood to Revolution
Phil Waller, Fishing Reel Collecting for all
Stefan Duma
Vertaling: John Bel
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Zo was de Euroshow 2003!

Yvan Bonnevalle’s Expobox!

Van exclusieve oude reels…

via schitterende hengels…

tot nooit gezien kunstaas.

Echt van alles was er...

zelfs de –uitstekende- sfeer!
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Met fijn leder bewerkte vismanden uit Oregon
Vismanden maken reeds honderden jaren deel
uit van het hengelsportarsenaal en er bestaat
hierin dan ook een grote verscheidenheid in
grootte, vorm en materiaal. Vismanden werden
gemaakt van leer, hout, metaal, plastic, karton
en uit verschillende soorten “riet”, variërend van
bamboe, wilgenteen, rotan, etc.
De meeste moderne vismanden zijn vervaardigd
van een bepaald soort “riet” dat met leer bezet is,
om de randen, deksel en hoeken van de mand te
beschermen. Dit soort vismanden werd gemaakt
in China, Japan, Hong Kong, Taiwan, Engeland
en de VS.
Mijn persoonlijke favorieten zijn de met fijn leder
bewerkte vismanden die hier in de VS gemaakt
zijn, meestal aan de westkust. Hoewel enkele
van deze manden in Californië en Washington
gemaakt zijn, werd het merendeel van de
werkelijk met fijn leder bewerkte vismanden in
Oregon gemaakt door de beroemde zadel- en
paardentuigmakers in Portland, Oregon.
Bedrijven als George Lawrence, Clark en
McMonies begonnen hiermee vanaf halverwege
tot in de late 19e eeuw t.b.v. ruiters uit het
westen. Omstreeks 1910, toen de automobielen transportindustrie opkwamen, begonnen deze
bedrijven om te zien naar andere producten die
zij van leer konden maken. Rond deze periode
werden dan ook de eerste met leer bewerkte
vismanden in Portland vervaardigd.
Enkele van deze allereerste vismanden werden
door de Clark Zadelmakerij gemaakt en volgens
de mij ter beschikking staande documentatie
begon de George Lawrence Co. deze kort hierna
eveneens te produceren.

Op de eerste foto is een dergelijke vismand van
de Clark Co. uit ca. 1910-1915 te zien.
De met fijn leder bewerkte vismanden werden in
het midden van de twintiger jaren erg populair en
waren inmiddels standaardproducten voor zowel
Clark als Lawrence geworden. De eerste
vismanden verschenen in 1924 in de Lawrence
catalogus en de vele, elkaar opvolgende stijlen
werden in de catalogi tussen 1927 en 1932
getoond.
De firma McMonies begon ermee in het midden
van de twintiger jaren, evenals de firma’s E.P.
Peters, Joseph Schnell en anderen. Zoals dat
met de meeste dingen gaat, leidt concurrentie tot
innovatie en in een kort tijdsbestek werden de
vismanden uit Oregon modieuzer, doordat het
leren beslag en de accessoires mooier bewerkt
waren. De meeste vismanden uit deze periode
werden handgemaakt en -gestikt, zodat veel
ervan echte kunststukken zijn.

De meeste van deze eerste vismanden werden
van uit gespleten wilgentenen bestaande
manden gemaakt.
Rond dezelfde tijd, ca. 1910, werden de
wilgentenen vismanden met een opening in het
midden van de deksel ouderwets gevonden en
kwamen de wilgentenen vismanden met een
opening aan de zijkant van de deksel in zwang.
Bijgevolg zijn er maar enkele met leer bezette
wilgentenen vismanden met middenopening
bekend en deze worden dan ook als tamelijk
zeldzaam beschouwd.

De
tweede
foto
toont
klantspecificaties,
geheel
vismand uit ca. 1934.

een
volgens
handgemaakte
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Elke makerij had zijn eigen DeLuxe-serie
vismanden, die deel uitmaakten van hun
standaardassortiment; daarnaast werden er
manden op verzoek en naar de wensen van
klanten gemaakt. Deze DeLuxe vismanden zijn
tamelijk zeldzaam en de speciaal voor een klant
vervaardigde vismanden zijn uiteraard nog
zeldzamer.

Op de vierde foto zien we een handbewerkte,
volgens klantspecificaties gemaakte, Marshall
Wells (Portland) vismand uit ca. 1930.

De derde foto laat een model van de George
Lawrence Walton Co. zien van omstreeks 1930.
Dit was een model uit het standaardassortiment,
maar is niettemin tamelijk zeldzaam.
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Op onze website www.vhv-daca.org is er
steeds plaats voor zoekertjes! GRATIS
(goedkoper kan echt niet!) voor leden.

Wellicht dat u door het bekijken van deze foto’s
begrijpt waarom deze vismanden mij zo
aanspreken als verzamelaar. Volgens mij zijn het
echt unieke kunstwerken en verdienen ze het
dan ook als zodanig erkend te worden. In
volgende artikelen wil ik een aantal makers van
vismanden uit Oregon voor het voetlicht brengen
en enkele variëteiten van hun producten tonen.
Tot de volgende keer.
Gary Estabrook
Vertaling:John Bel
Noot van de redactie:
Gary Estabrook heeft toegezegd regelmatig
bijdragen te verzorgen voor ons clubblad. Gary
zou het zeer op prijs stellen in contact te komen
met medeverzamelaars en/of geïnteresseerden.
Hij kan d.m.v. een – uiteraard in het engels
gesteld – mailtje worden bereikt via:
creelnut@aol.com
Indien U dit artikel in zijn originele vorm wilt
lezen, kan dat op onze site www.vhv-daca.org .
Ga naar de link…

_____________________________________________
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Diversen
Ik vind het altijd lastig een goede kop voor een
schriftelijke bijdrage aan ons Verzamelaarsblad
te bedenken. Zeker wanneer het niet over een
kernthema gaat, maar over “van alles en nog
wat” waar ik als verzamelaar mee werd
geconfronteerd.
Waar beginnen we mee?
Eindhoven
Deze plaats is ooit bekend geworden door Philips
en DAF, maar de laatste jaren wordt de naam
steeds
sterker
geassocieerd
met
oude
hengelspullen.
Dit
Mekka
voor
oude
vistuigverzamelaars
(die ook heel jeugdig kunnen zijn), maakte z’n
faam ook dit jaar weer volledig waar.
Gezellig druk, een overvloed aan spullen,
waaronder ook nu weer zaken waarvan ik het
bestaan niet kon bevroeden. Genieten dus.

Andere wanklanken heb ik nauwelijks gehoord,
of het moet m’n eigen geluid geweest zijn toen ik
probeerde
een
doos
met
jaargangen
Sportvisserjournaal etc. op te tillen. Deze werd
ook geveild en voor een zeer laag bedragje bleef
ik er aan hangen. Intussen heb ik er al weer veel
leesplezier aan beleefd.
De indrukwekkende ABU strandhengel, ja die
van 1 kg. was heel snel verkocht, alsof iemand
er op zat te wachten. Kijken of de truc nog een
keer werkt: ik heb een hele mooie Hardy 3-delige
16ft, AFTMA 11 carbon vliegenhengel, nieuw.
Inderdaad, 2-handig. Eveneens voor de
krachtpatser.

Ik had zelf behoorlijk wat items meegenomen,
waaronder veel hengels, boeken, vliegbindspul,
akertjes, foedralen etc. van een ouder iemand
die kleiner ging wonen … en dus moest
opruimen; dan heb je gauw 2 tafels vol.
Gelukkig wilde m’n vrouw wel mee, zodat het
verkoopgedeelte in goede handen was en Harry
heerlijk langs de andere tafeltjes kon “banjeren”.
Er zijn weinig dagen waarop ik me zo vermaak,
of het zou in een bootje op een Iers meer
moeten zijn, terwijl de vis happig is. En dan nog
… Je bent alleen wel snel door je handgeld
heen.
Wat maak je mee?
Nou, bijvoorbeeld dat een Duits sprekende klant
een oud houten tuigendoosje koopt. Er
ontbraken echter een aantal tuigplankjes. Daar
was de prijs ook op gebaseerd, want ook al
verkoop ik vistuig, ik wil het zelf niet zijn. Maar
goed, Karl Heinz uitte z’n ongenoegen en hij had
het helemaal gehad toen hij op de veilingtafel
een bundeltje tuigplankjes ontwaarde. Hij dacht
dat dit de ontbrekende plankjes waren en vond
de gang van zaken stijlloos. De verklaring dat
deze twee zaken volstrekt niets met elkaar te
maken hadden werd niet serieus genomen.
Uiteraard bood onze vriend op de veilingplankjes
en hij kreeg ze niet te duur. Karl Heinz ganz
zufrieden … tot aan het moment waarop bleek
dat deze plankjes 3 cm langer waren dan het
doosje. Volgende keer is mijn bijdrage aan de
veiling een zaagje.
Want vissen en verzamelen is vooral een
kwestie van geduld en goed opletten.

Ik had een vriend beloofd uit te kijken naar een
gebruikte Marquis #5. Na intensief zoeken,
kwam ik niet verder dan een op het oog nieuwe
reel, in zeer goede conditie, maar uiteraard
redelijk geprijsd. Ik had een beetje opgeschept
over de kans zoiets voor een heel schappelijke
prijs in Eindhoven te vinden, durfde eigenlijk niet
zonder reel thuis te komen en kocht hem dus.
Tegen het einde van de beurs kijk ik bij m’n
goede buurman op tafel en wat ligt daar? Juist,
een iets minder mooie, maar goede Marguis #5
met reservespoel voor een heel schappelijke
prijs. Koop gesloten en zo heb ik zelf weer een
mooie Marquis in de aanbieding, hoewel ik merk
dat ik me er aan ga hechten. Moraal: zoek de
spullen niet te ver en blijf volhouden.
Wat me ook overkwam: een laag geprijsde
molen die er aan de buitenkant perfect uitzag,
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maar van binnen een veertje bleek te missen. De
standhouder gaf ongevraagd, toen ik het
kleinood wilde kopen aan, dat er een veertje
miste en dat daarom de prijs zo laag was. Dit
vind ik correct handelen, het voorkomt
teleurstelling, je weet welke risico’s je neemt.
Niets is zo teleurstellend als thuis tot de
ontdekking te komen dat je pas verworven
aanschaf verborgen gebreken vertoont. Soms
reparabel, dan is er weinig aan de hand (want
als het heel erg is bel ik even Apeldoorn), maar
soms ook niet reparabel en dat is dan balen.
Voorbeeld: een oud model Ambassadeur reel
van ABU, waar met parkerschroefjes de zijplaat
aan de verbindingsasjes is bevestigd. Zelfs ABU
kan daar niet tegen. Aan de buitenkant valt dat
moeilijk waar te nemen, dus weet je ook niet of
de verkoper te kwader trouw is geweest. Maar
het is zeker niet leuk.
Leerzaam was het oordeel van Luc de Medts
over een paar Mitchell molens; een 304 in doos
en een automatische met een aparte spoelknop.
Luc wist daar veel informatie over te geven,
wellicht dat hij dit nog eens op papier wil zetten
als interessant verhaal voor ons allen.
Een bezigheid die thuis plaatsvond was het
zoeken naar de juiste geboortedata van een paar
Ambassadeur 6000 reels (zonder nummer in hun
voet). Met twee boeken (Vintage fishing reels of
Sweden en The Ambassadeur and I) kwamen
we een heel end. Voor de echte ABU-fanaat: een
van deze reels heeft een uitsparing in de rand,
keurig afgedicht, maar het lijkt een beetje een
fabrieksfout te zijn die perfect is gerepareerd.
Over boeken gesproken: het viel me op (en
tegen) dat het boek Alte Angelrollen van W.
Hoppenrath inhoudelijk erg veel gelijkenis
vertoont met een Amerikaans boekje.
Bij het ordenen van een aantal splitcane hengels
kwam ik de namen tegen van Mol en Wilco en
Ome
Willem.
Wie
weet
over
deze
personen/firma’s iets te schrijven?
Blitterswijk
De “Limfly”, dit jaar gehouden te Blitterswijk, was
leuk, met name het 2e hands hoekje dat op
Limburgse, dus heel gezellige wijze gerund
werd.
Aan veel spullen die daar lagen of hingen was
een vishistorie te herkennen. Zo lagen er een
aantal boeken die aan Piet Veugelers hadden
toebehoord. Ik ben er zuinig op.

Het goede van zo’n 2e hands hoek is dat op deze
manier wordt voorkomen dat waardevolle
hengelspullen soms ongewild bij het grof vuil
terecht komen, omdat men er geen weg mee
weet. Ik denk dat dit een vaker voorkomend
probleem is, waar misschien voor onze club een
schone taak kan liggen? Ik heb er wel een aantal
ideeën over.
Soms komen oude visspullen op vlooienmarkten
terecht, reden voor mij om regelmatig daar eens
rond te struinen. Een enkele keer is het Bingo!,
helaas vroeger vaker dan tegenwoordig.
Zo verdwaalde ik recentelijk op de Veluwe en
kwam in Barneveld op de vlooienmarkt terecht.
Tussen de kalkeieren en de grammofoonplaten
van Mieke Telkamp en het Urker Visserskoor lag
daar zo maar een … grammofoonplaat over
vissen. Titel: Gone Fishing, uitgave in 1970, door
de BBC, met daarop gesproken teksten van
vooraanstaande Britse hengelaars.
Door henzelf ingesproken. Inclusief een quiz
waarvan de antwoorden achter op de hoes
staan.De voorkant van de hoes is erg fraai, een
compilatie van Hardy spullen, met medewerking
van de Hardyshop aan de Pall Mall street. Nooit
geweten dat zoiets bestond.
Verder ter lering en vermaak het volgende.
Met regelmaat ontvang ik, vooral uit Engeland,
fraaie catalogi van firma’s die veilingen
organiseren. Er naar toe gaan is meestal niet
mogelijk, maar soms zijn de artikelen zo
aantrekkelijk dat ik dan maar een schriftelijk bod
doe.
Een enkele keer is het raak. Zo ontving ik enige
maanden geleden een kolossaal pakket, gewicht
ruim boven de 10 kg, afmeting een kleine m³, uit
Engeland. De inhoud was een “green vinyl seat
box”, inclusief een aantal reels. Dat gelukkig wel.
Wist ik veel dat het frame uit zwaar betonijzer
bestond, geschikt om gewichten van 100+ kg te
torsen?
De P&P kosten logen er niet om, reden om nu bij
bestellingen te vermelden dat het gewicht niet
meer dan 2 kg mag bedragen.
Tot slot ben ik van mening dat het verzamelen
van Kelly-reels een geduldvragende bezigheid is,
waarbij alle hulp dankbaar wordt aanvaard.
Verzamel ze!
Harry Kelly
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Die eerste ABU catalogus is de schuld van mijn te
volle boekenplanken!
Onlangs was ik bezig met het sorteren van de
inhoud van een doos met oude catalogi en
nummers van De Sportvisser en tussen dit
materiaal uit de 60er en 70er jaren van de vorige
eeuw, kwam ik ook een paar Mitchell catalogi
tegen. Wetende dat Luc de Medts, informatie
over deze bekende Franse molenfabrikant
verzamelt, besteedde ik er een e-mail aan en hij
wilde deze spullen graag hebben, stond er in zijn
antwoord.
Om het zonder portokosten te doen, wij zijn nog
van de oude en zuinige stempel, stelde Luc voor
om dit leeswerk mee te nemen naar de Hengel
Expo in Kortrijk en dan had hij tevens nog wat
leuks voor mij in petto. Best leuk als de voorzitter
zegt dat hij iets leuks voor je meeneemt, maar en
passant kwam in de laatste regel de vraag of ik
niet een stukje voor het clubblad wilde schrijven?
Tja, dat kun je dan voor je goede fatsoen niet
weigeren en na het uitwisselen van deze catalogi
tegen een zeer belegen flesje vol Snoekbier,
maakte ik Luc gelukkig door hem te vertellen dat
ik wel een artikel zou schrijven over hoe ik
verzamelaar geworden ben.
Terugkijkend op deze hobby in een hobby die
ook nog mijn werk geworden is, zie ik dat ik dat
verzamelen in verschillende stadia kan verdelen
en daarover ga ik het nu hebben. Rest me nog te
vermelden dat ik hoop dat onze voorzitter langer
plezier heeft van deze Mitchell catalogi dan ik
van het flesje Snoekbier. Dat viel namelijk in de
stand van Voor en door DE VISSER uit mijn tas
en knalde alsof het champagne was in 1000
stukken. Jammer, maar we drinken er nog wel
eens een gewoon pintje op als we samen gaan
snoeken….
Tight Lines, Petri Heil, Napp och Nytt
Bovenstaande
koppen
zullen
de
ABU
verzamelaars bekend in de oren klinken. Het zijn
de titels van de alom bekende ABU catalogi in de
Engelse, Duitse en Zweedse taal. Het zal einde
van de 50er jaren geweest zijn dat ik mijn
allereerste ABU catalogus in handen kreeg.
Waarom deze twijfel, laat ik maar even kijken en
wat zie ik dan: Een ABU Tight Lines 1959
catalogus met op de achterkant een stempeltje
met de volgende tekst: Fa. C. Bijvoet & Zn., Dijk
5, Alkmaar, Telef. K 2200-3775 – Giro 337586.
Geinig dat stempeltje en het was mijn favoriete
hengelsportzaak waar ik liever naar toe ging dan
naar de school in Alkmaar. Cees Bijvoet, dat was
de Zn . in de firma, was helemaal gek van de

ABU spullen en kreeg van collega’s dan ook de
bijnaam “ABU Ceessie”. Ik werd ook met het
ABU virus besmet en dat werd nog erger toen ik
in 1963 mijn allereerste ABU 505 molen met
gesloten kap voor de somma van 58 gulden bij
deze helaas verdwenen hengelsportzaak kocht.
Die 58 gulden vormden destijds een behoorlijk
bedrag, vooral als je bedenkt dat ik toen als
dienstplichtig militair de geweldige somma van
Fl. 1,10 per dag verdiende. Toch is het één van
de beste investeringen geweest die ik ooit heb
gedaan, ik vis immers nog steeds met dezelfde
molen, die tussentijds wel twee keer grondig
gereviseerd is. De oude 505 heeft daarna ook
volop gezelschap gekregen van een aantal 506
en 507 familieleden en ik hoop er nog vele jaren
mee te mogen vissen. Voor mij zijn het de beste
en meest bedrijfszekere molens die er bestaan.

Maar goed, ik dwaal af; terug naar die eerste
ABU catalogi. Ieder voorjaar keek ik weer met
spanning uit naar het verschijnen van dit
boekwerkje boordevol informatie. Omdat Cees
Bijvoet connecties had met ABU Duitsland en ik
met ABU Zweden, kreeg ik ook de ABU catalogi
uit die landen met de titels Petri Heil en Napp
och Nytt in handen en zag dat die toch wel
behoorlijk verschilden van de Engelse uitgave.
Dat stimuleert dan om die verschillende uitgaven
op de kop te tikken en om te weten te komen wat
er in die Zweedse uitgave stond, ben ik zelfs een
cursus Zweeds gaan volgen. Dat had dan weer
tot gevolg dat ik correspondentievriendinnen in
Zweden zocht en o.a. met een nicht van ABU
eigenaar Göte Borgström in contact kwam. De
vader van deze Ingegerd Borgström was
personeelschef bij ABU in Svängsta en door
deze kruiwagen kon ik zelfs een job bij ABU
krijgen. Dat ik niet in Zweden terechtgekomen
ben, komt door iets dat er op het laatste moment
tussenkwam en dat iets is nu al meer dan 35 jaar
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mijn vrouw, het kan soms wonderlijk lopen in een
leven…
Mijn goede contacten met ABU zijn altijd
gebleven en ik ben die ABU catalogi blijven
verzamelen en heb er momenteel zo’n 250.
Trouwens, ik correspondeer nu al 39 jaar met
een andere Zweedse dame, en zo houd ik mijn
kennis van de Zweedse taal op peil.
Beroepshalve verzamelen
Tot circa 1980 heb ik nooit het idee gehad dat ik
een
echte
verzamelaar
van
oud
hengelsportmateriaal was. Nee, ik had eerder
het idee dat ik slecht afstand kon doen van
zaken op hengelsportgebied die me in het
verleden veel plezier bezorgd hadden. Zo deed
ik oude nummers van De Sportvisser, De
Nederlandse Hengelsport, Voor en door DE
VISSER, Vissport en Beet niet meteen weg maar
liet ze inbinden of deed de jaargangen in de
speciale verzamelbanden. Ook kocht ik
regelmatig hengelsportboeken, meer om er met
plezier in te lezen dan als verzamelobject. Je zou
kunnen zeggen dat ik een paar beetjes actiever
met mijn hobby bezig was dan de gemiddelde
sportvisser.

Toen ik einde 70er jaren de vraag van Fred
Buller, om gegevens van snoeken groter dan 35
lb voor het inmiddels zeer bekende Domesday
Book of Mammoth Pike, kon honoreren met een
lijstje
van
35
tot
40
Europese
grootmoedersnoeken, kwam dat omdat ik die
oude visbladen bewaard had. Zo eenvoudig was
dat en ik heb er geen seconde bij stil gestaan dat
door die brief naar Fred niet alleen mijn leven,
maar ook mijn gedrag als verzamelaar compleet
zou veranderen.
Ik schreef werkelijk vele honderden brieven per
jaar naar allerlei personen en instanties waarvan
ik dacht dat ze me konden helpen met informatie
over grote snoeken.
Vooral redacties van hengelsportbladen waren
goede bronnen en naast visbladen gaven die
uitgevers ook vaak visboeken, waaronder die
over snoek, uit en daar kwam ik dan vrij
gemakkelijk en stukken goedkoper aan. Voeg
daar aan toe dat Fred Buller een groothandel in
vis- en jachtboeken had, waardoor ik via Fred
weer
in
contact
kwam
met
andere
gespecialiseerde
uitgevers,
zoals
Kevin
Maddocks van BeeKay Publishing, antiquariaten
op het gebied van hengelsport, waarbij ik Paul
Morgan en Ron Coleby noem. Verder kreeg ik
van de visvrienden van Fred Buller, zoals
Richard Walker, Hugh Falkus en Fred Taylor,
boeken met opdracht, zowel om zelf te lezen als
om te bespreken.
Mijn viswereld kwam in een stroomversnelling en
dat wereldje werd nog groter toen ik zelf in
steeds meer bladen over vooral kanjersnoeken
ging schrijven. In 1984 besloot ik om als
freelance hengelsportjournalist verder het
dagelijkse brood te verdienen. Als je dan in een
artikel vertelt dat je op zoek bent naar gegevens
over grote snoeken, vreemd uitziende snoeken,
oud snoekmateriaal, boeken over snoek en zijn
familieleden
alsmede
oude
Nederlandse
visboeken, zie je tot je grote vreugde dat er heel
wat lezers reageren en je iets sturen.

Er was ook geen definitieve richting en reden op
verzamelgebied. Dat ik mijn oude molentjes, ooit
met
Sinterklaas
gekregen,
zelfgebouwde
glasvezelhengels, verweerde bamboe hengels
en slecht vangend kunstaas bewaarde, had
enkel en alleen met het plezier dat deze spullen
me gegeven hadden, te maken.

Je komt dan, voordat de VHV werd opgericht, in
contact met andere verzamelaars, zoals Ronald
Fenger, Iwan Garay, Kees Ketting, Hugo Martel
en niet te vergeten Cor van Beurden.
Laatstgenoemde woonde niet ver bij me
vandaan, werd ook bestuurslid van de inmiddels
opgerichte Snoekstudiegroep en was een
fanatiek verzamelaar van hengelsportboeken. Ik
kon een aantal niet te veel voorkomende
dubbele boeken overnemen en kreeg door zijn
lijsten met boeken - er werd ooit een artikel
hierover gepubliceerd in, als ik het goed heb, het
Sportvissers Journaal - een aardig inzicht in wat
er aan Nederlandstalige visboeken bestond. Cor
van Beurden had gouden handjes en repareerde
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de oude greenheart, bamboe en splitcane
hengels die ik nog had. Ook ruilden we door hem
gebonden vliegen voor spinners en pluggen die
ik als adviseur van o.a. Mepps en Rapala
goedkoper op de kop kon tikken. Wat er
trouwens met al zijn boeken na zijn overlijden
gebeurd is, weet ik niet. Wel weet ik dat hij de
waarde van zijn verzameling veel hoger
inschatte dan de werkelijkheid en ik er dat
bedrag zeker niet voor over had.

Ik denk dat er momenteel ook veel meer
verzamelaars zijn dan vroeger, misschien wel
een gevolg van de hogere levensstandaard; het
zijn tenslotte nog altijd vraag en aanbod die de
prijs van iets bepalen. En met dat duurder
worden van vooral die onooglijke dunne boekjes
op slecht papier, of dat weinig bekende boek met
stofomslag, kom ik bij een probleem van de
toekomst aan: Wat ga je er mee doen?

Trouwens, ik vond en vind nog steeds, dat het
kopen van allerlei dure boeken die je in je
verzameling mist, niet de leukste manier van
verzamelen is. Ik geloof veel meer in emotionele
waarde en beleef veel meer plezier aan een
boekje dat ik van een 82-jarige lezer van Voor en
door DE VISSER toegestuurd krijg, dan wanneer
ik datzelfde boek voor veel geld van een
handelaar koop. Ik ruil ook veel liever spullen
dan dat ik ze koop. Tegenwoordig lijkt het wel
steeds meer een zaak te worden van “wat een
gek er voor geeft”, waardoor de prijzen de pan
uit rijzen.
Specialiseren en miniseren?
Je zou eenvoudigweg kunnen stellen dat ik
tussen 1980 en 2000 veel spullen op genoemde
gebieden verzameld heb, vooral vanwege mijn
goede contacten met en aanbiedingen van
lezers. Ik ben toen ook lid geworden van de VHV
en één van de eerste zaken die ik eigenlijk
bewust afgestoten heb, omdat ik plaatsgebrek
kreeg, waren oude molentjes. Ik weet dat die in
een verzameling beter tot hun recht kwamen dan
in die oude doos bij mij op zolder.
Waar ik echter niet blij mee was en ben, was het
feit dat bepaalde verzamelaars, die er meer hun
beroep dan hobby van maken, je te vaak
opbelden met de vraag of je bepaalde
interessante zaken, die zij in hun verzameling
misten, niet wilde verkopen.
Die telefoontjes werden op een gegeven moment
irritant, want mijn “nee” van de eerste keer werd
alleen nog maar een grotere “NEE” bij het tiende
telefoontje. Geld is soms best handig, vooral als
je krap zit, maar ieder briefje van 100 euro ziet er
hetzelfde uit. Ik heb het geluk dat ik nog nooit
echt een gebrek aan het slijk der aarde gehad
heb en daarom ook vaak met plezier naar
bepaalde veel gezochte uitgaven kijk.
Natuurlijk, ik weet ook wel dat bepaalde boeken
en hengelsportmaterialen die ik destijds voor een
prikkie op de kop heb getikt, nu stukken en
stukken duurder geworden zijn.
De boeken van Fred Buller, en dan vooral die
met harde kaft, zijn echte collectors items
geworden en dan heb ik het nog niet eens over
de zeer gelimiteerde luxe uitgaven met opdracht.

Ik denk dat ieder verzamelaar het probleem heeft
dat hij heel slecht afstand kan doen van zaken
die hij gedurende het grootste deel van zijn leven
met liefde verzameld heeft.
Ik krijg nog steeds iedere maand zo’n 60
hengelsportbladen toegestuurd en heel veel
jaren heb ik die allemaal, echt zonder
uitzondering, bewaard, vooral als ik er zelf
artikelen voor schreef.
Een aantal jaren geleden ben ik toch begonnen
de voor mij minder interessante bladen, en dan
denk ik aan leeswerk uit Finland, Joegoslavië,
Polen, Rusland, Denemarken, Italië en Spanje,
aan liefhebbers weg te geven. Echter niet nadat
ik interessante verhalen over grote snoek of mijn
eigen artikelen er uit gescheurd had. En geloof
me, dat scheelt al heel wat ruimte.
Ik denk dat het een soort proces in je hoofd is,
waardoor je langzaam maar zeker beseft dat je,
als je geen pakhuis of garagebox wilt huren, echt
niet alles ten eeuwigen dage kunt bewaren.
Zijn het eerst die onleesbare buitenlandse
bladen, tegenwoordig komt het besef dat ik alle
dubbele nummers van De Sportvisser, Vissport,
Vissen van de HVA, Sportvissersjournaal en
Beet wel kan opruimen. En dan zijn er ook nog
de bladen voor de specialisten die ik of nog
dubbel heb, ik denk aan Snoekerijen, of die me
minder interesseren maar die ik beroepsmatig
kreeg toegestuurd, waarbij ik dan vooral aan
oude nummers van De Karper denk, die weg
mogen naar een andere baas die er goed voor
kan zorgen. Waarschijnlijk heb ik als
snoekspecialist inmiddels een verzameling
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karperboeken
opgebouwd,
die
menig
karperfanaat graag zou willen hebben. Dat komt
dan weer door mijn contacten met Kevin
Maddocks, Jim Gibbinson en Kevin Clifford, om
van Peter Mohan, Tim Paisley en Chris Yates
nog maar te zwijgen.
Langzaam maar zeker komt steeds meer de
gedachte naar boven om al mijn karper- en
vliegvisboeken, waarvan ik er overigens al heel
wat weggedaan heb, in de aanbieding te doen.
En dan niet door een handige opkoper te vragen
wat hij voor die boeken geeft, maar veel meer
vanuit de optiek om andere verzamelaars, die
een bepaald boek missen, te helpen door ruiling
of tegen betaling van een reële prijs. Wat een
reële prijs is, valt momenteel moeilijk te zeggen;
ik krijg wel eens het idee dat er verzamelende
handelaars zijn, die problemen hebben met het
verschil tussen guldens en euro’s …
Naarmate je ouder wordt, en deze “pike ferret” is
inmiddels de 60 gepasseerd, komt toch meer en
meer de vraag wat er met al die spullen, die je
met plezier en soms met bloed, zweet en tranen
verzameld hebt, later moet gebeuren. Ik weet nu
al dat mijn vrouw niet de flauwste ideeën heeft
van de waarde van groezelige dunne boekjes
van meer dan een eeuw oud. Hoe kun je nu
weten dat er een verschil van honderden euro’s
is tussen een snoekboek van Fred Buller met
zwart/wit foto’s en een van Neville Fickling of
Martyn Page met veel kleurenplaatjes?
Mijn kinderen hebben ook niets met vissen en
mijn kleinkinderen zijn nog echt veel te klein.

zoals ik die ervaren heb en nog steeds ervaar. Ik
heb geen flauw idee hoe andere verzamelaars
die (hebben) ervaren. Ik heb niet zoveel
contacten met deze collega’s, maar weet wel dat
ik een veel minder fanatieke verzamelaar ben
dan veel andere hobbyisten, die ik in dit wereldje
ken.
Ik zeg en schrijf altijd dat vissen plezier is en dat
is het verzamelen van spullen, die met deze uit
de hand gelopen hobby te maken hebben, ook.
Natuurlijk, ik zal veel eerder afstand doen van
een zoveelste druk van Carp Fever met
handtekening en opdracht van Kevin Maddocks
dan van die eerste ABU Tight Lines catalogus
waar het ooit mee begonnen is. Omdat een
echte verzamelaar altijd wel een beetje
nieuwsgierig is, ben ik erg benieuwd naar
reacties van collega verzamelaars, voor wat
betreft de verschillende stadia zoals ik die
beleefd heb en nog steeds beleef. Moeten we tzt
onze spullen doorgeven - daar mag men best
ruilen
onder
verstaan
aan
jongere
verzamelaars? Moeten we toch de koppen eens
bij elkaar steken om te zorgen dat er een goed
museum voor hengelsportspullen komt, of moet
je zeer zakelijk alles tegen een zo hoog
mogelijke prijs verkopen, zodat je nageslacht en
een aantal handige handelaren zich in de
handen wrijven?
Ik ben nieuwsgierig of er reacties op deze vragen
komen. Zo ja, stuur ze dan naar: Jan Eggers,
Postbus 31, 1610 AA Bovenkarspel, (NL) of email: the.pike.ferret@hetnet.nl
Jan Eggers

Heb nu niet het idee dat ik mijn testament aan
het voorbereiden ben, integendeel, ik hoop nog
vele jaren met heel veel plezier en meer vrije tijd
op snoek en andere rovers te vissen. Ik hoop zelf
ooit nog eens een goed snoekboek te schrijven,
waarschijnlijk wel in een periode dat ik minder
behoefte heb om in die natte kleipolders te
struinen en meer thuis blijf. Nee, plannen voor de
toekomst heb ik nog genoeg en gek genoeg
behoort het “saneren of opschonen” van mijn
verzameling
boeken,
bladen
en
ander
hengelsportmateriaal, voorzover het niet direct
betrekking heeft op alles wat met snoek te
maken heeft, ook tot die plannenmakerij.
Vandaar dat ik het in begin van dit artikel had
over de verschillende stadia van verzamelen,
++++++++++++++++
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Mutaties ledenlijst
Ad van der Aa
Lindendijk 31
5491 GA Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-490694
Fax.: 0413-490770
E-mail: info@vanderaajuristen.nl
Nederlandse boeken en tijdschriften tot 1970
Jos Beerens
Korhoenstraat 4
6035 GD OSPEL
Tel.: 0495-626010 en 06-21524836
D.A.M. / Mitchell 300 & 304 / Ned. Boeken /
schoolplaten
Hans Brinkel
Biggenweide 2
2727 GS ZOETERMEER
Tel.: 079-342-273
E-mail: hbrinkel@planet.nl
Website: http://home.planet//~hbrinkel
Oud Hollandse Visspullen / antieke reels /
unusual tackle items
Jan Eggers
Postbus 31
1610 AA BOVENKARSPEL
Tel.: 0228-513213
Fax.: 0228-515184
E-mail: the.pike.ferret@hetnet.nl
Snoekboeken / foto’s van vreemde snoeken /
oud materiaal om snoek mee te vangen / Hardy
& ABU catalogi
Jean-Marie van den Eynde
Hendrik 1 Lei 329
1800 VILVOORDE
België
Tel.: 0472-549671
E-mail: jm.visiual@pandora.be
Oud visgerief en toebehoren
Iwan Garay
Koning Markweg 11
5625 EX EINDHOVEN
Tel.: 040-2416176
E-mail: iwangaray@hetnet.nl
Werpmolens voor 1970 / RU molens /
zelfbouwmolens / werpmolens van “bekende”
sportvissers

Kees Ketting
Wood Road
Graiguenamanagh, Co. Kilkenny
Eire
Tel. & Fax.: 00353-059-9725914
Boeken / auto-reels / cane
Jef Lameriks
Vroenhof 9
6301 KD VALKENBURG A/D GEUL
Tel.: 043-6042189
ATH / Hardy
Hans van Loenen
van Ostadelaan 3
1231 AK LOOSDRECHT
Tel.: 035-5823898
E-mail: hansenjovanloenen@hetnet.nl
Boeken over vissoorten, zowel zoet als zout
vanuit de gehele wereld in het Ned., Eng. & Duits
Frits Maltha
De Warren 33
8551 MR WOUDSEND
Tel./Fax.: 0514-591388
E-mail: fenf.maltha@tiscali.nl
Hardy / Orvis
Hugo Martel
Wagenaarstraat 7
8310 BRUGGE ST. KRUIS
België
Tel.: 050-357596
Fax.: 09-2756931
E-mail: humartel@pi.be
Website: www.hugomartel.be
Vlagzalm en oude Belgische boeken over
vliegvissen
Arien Munneke
Fluwelen Burgwal 10
1141 TX MONNICKENDAM
British tackle / ATH
Marco Nieuwenhuizen
Hazeweg 4
2441 DA NIEUWVEEN
Pezon et Michel
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Joran van Nimwegen
Stelmakerstraat 8
9403 VB ASSEN
Tel.: 0592-372299
E-mail: joran@autodelta.nl
Hengels / boeken en spinners van Schreiner
Mario Sengers
Middelveld 73
6651 GS DRUTEN
Tel.: 0487-516415
E-mail: mawipa@hetnet.nl
Website: www.mawipa.nl
Molens / boeken (Jan Schreiner)
Reint Smit
Stuurboord 65
9501 JG STADSKANAAL
Tel.: 0599-610387
E-mail: reintsmit@zonnet.nl
Boeken / molens / hengels
Ger Vroomen
Tergouwen 20
6051 JE MAASBRACHT
Tel.: 0475-464909
E-mail: vroomen20@home.nl
ABU / splitcane / all-cane / centerpin reels
O.J. Wolfs
Hardingstraat 14
9591 AB ONSTWEDDE
uit elk “tijdperk” enkele kenmerkende attributen
Nieuwe leden:
Michiel van Beveren
Dekenzondaglaan 66
2114 ED VOGELENZANG
Tel.: 06-15058972
E-mail: beveren_m@schiphol.nl
Molens & reels
Gary L. Estabrook
P.O. Box 61453
VANCOUVER, Washington 98666
U.S.A.
E-mail: creelnut@aol.com
Michael Flipse
Tijgeroog 30
2719 VE ZOETERMEER
Tel.: 079-3611412
E-mail: Flipse@pzh.nl
Nederlandse hengelsportboeken

Emile van Loon
Hendrik van Viandenstraat 7
8266 DM KAMPEN
Tel.: 038-3318517
E-mail: em.vanloon@wxs.nl
Gegraveerde Mitchells (t/m ‘77/’78)

Beëindiging lidmaatschap:
Ernst Plachner
Henk Schiltmans
◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙

niet vergeten:
Onze volgende afspraak is in Oud-Empel
op zaterdag 24 april
in “De Lachende Vis”
voor tafelreservatie :
secretaris Herman Verswijveren:
Bremstraat 38, 4341 JH Arnemuiden
Telefoon / Fax : +/31/(0)1186/15818
Mail: vhv-ace@zeelandnet.nl

