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VOORWOORD
Bezoekers aan onze -drukbezochte- website zullen wellicht hebben gemerkt dat bovenstaand logo op
elke pagina ervan staat te pronken. Ere zij wie ere toekomt: Peter-Paul, je hebt prachtwerk geleverd!
Tot onze tevredenheid, hoorden we verder dat de nieuwe lay-out van ons clubblad in de smaak valt.
We staan bijna aan de vooravond van onze 9de (jawel, negende) Eurobeurs. Volgend jaar zit er dus
nog een jubileum aan te komen…
We verwelkomen in dit nummer Adrie Mouthaan als auteur van een heel aardig artikel over tuigjes…
en ander tuig. Wie Adrie zo een beetje kent, zal niet verwonderd zijn als ie de afbeeldingen bij dit
artikel bekijkt! Samen met Otto Wolfs behoort hij nu tot de “onsterfelijken”. Mogen we er op aan dat het
hier niet bij blijven zal? Harry Kelly maakt ons weer deelgenoot van zijn laatste ervaringen.
De ouwe getrouwe Carl Kuipers, Wonderdokter in molenologie, licht een tipje van de sluier op…
Jan Eggers, Oud-Voorzitter van de SNB, hoofdredacteur Nederland van het magazine Voor en door
de Visser en verzamelaar, verzamelt zelfs spullen uit de oudheid!
Zoals beloofd in het vorige nummer van ons clubblad, pakken we uit met een regelrechte primeur.
Iwan heeft samen met zijn boezemvriend Kees Ketting een opzienbarende ontdekking gedaan. Het
allereerste boek over vissen blijkt in het Nederlands te zijn geschreven. “Eat your heart out, Albion!”
Dame Juliana Berners en haar aanhang kunnen vanaf nu dus een aardig toontje lager zingen…
Iwan Garay tenslotte brengt ons eerst met beide voeten weer op de grond: wellicht stelde ieder van
ons zich al eens de vraag wat er met zijn/haar verzameling later zal gebeuren. Iwan geeft enkele
uiterst waardevolle tips.
Voor hen die altijd zeuren dat de beurs in Empel te ver rijden is, misschien toch even vermelden dat
op onze zeer succesvol verlopen beurs drie Italianen aanwezig waren, waarvan één met het vliegtuig
was gekomen en de andere twee gewoon de auto genomen hadden, 1200 km. heen en 1200 km.
terug!
En ik, zei de gek, ik beet weer de kop eraf…
Luc de Medts
Voorzitter
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OVER TUIGJES EN ANDER TUIG
Op mijn vele omzwervingen door Frankrijk, om
nog motieven te vinden voor mijn aquarellen
en olieverfjes, kan ik het toch nooit laten
tevens uit te zien naar oud vismateriaal. Zo
verzeil ik wel eens in leuke winkeltjes met in de
oude laatjes van even oude toonbankjes sinds
lang vergeten hengelspullen. Ook zijn er langs
de weg oude boerderijen waar soms een
bordje hangt met "brocante" er op. Daar wonen
meestal lieden die naast hun dagelijks bestaan
wat bij willen verdienen. Uit publicaties en
andere bronnen weten ze meestal ook wat de
gangbare prijzen zijn. Soms kan je hier beter
aan voorbij rijden. Alhoewel...

Toch hier maar nog eens geprobeerd: buiten
de schuurdeur stond een aardig vismandje met
metalen "jeu de boules-ballen" erin. Het was
misschien de bedoeling om het mandje met de
hele inhoud erbij te verkopen. Wat kosten die
ballen?, vroeg ik met een onnozel gezicht aan
een opgeschoten jongen die, bij afwezigheid
van pa of ma, de zaak bleek te behartigen. Ik
wilde natuurlijk niet laten merken dat het mij
eigenlijk om het mandje te doen was. "Twintig
Euro, Monsieur, voor de hele handel", was zijn
antwoord. "Wat kost enkel het mandje, want
die ballen zijn aardig verroest?", was mijn
repliek. "Achttien Euro, Monsieur!", kreeg ik
gelijk te horen. "Nou ja, haal die ballen er maar
uit, dan wil ik dat mandje wel voor vijftien
Euro". Dit bleek dan toch net te kunnen
volgens deze aankomende handelaar. Eens
de ballen uit het mandje waren verwijderd,
bleek de bodem ervan vervangen door een
eigentijds stuk karton. "Monsieur, dit is echt
een heel oud mandje hoor! De rest ervan kan
er toch nog best mee door", vond de jonge
ondernemer. Bij nader inzien toch maar niet
toegehapt. Het "pétanque"-spel ging keurig
terug in het vermeende stuk antiek en kon zo
zijn volgende argeloze slachtoffer afwachten.

"Heb je nog ander oud hengelspul?", wou ik
nog van hem weten. "Bien sûr, Monsieur, nog
wat spinners in een blikken doosje". De
meeste spinners bleken van Mepps te zijn en
nog steeds in een hengelsportzaak te koop.
Toch kon ik er twee oude spinnertjes uit halen
en wel voor 2,50 euro per stuk. "Verderop
hebben we ook nog een oude boerderij die vol
met antiek staat. Ga maar eens mee",
vertrouwde hij me toe. Nadat we door een met
onkruid overwoekerd pad waren gestrompeld,
stonden we voor een op instorten staande
bouwval. Inderdaad volgestouwd met oude
meubels,
huisraad,
jachtgeweren
en
kinderwagens. "Voilà, sta me toe even te
zoeken, Monsieur", zei de jongen. Ongelooflijk
maar waar: uit de laatjes van een oud kabinet
kwam een schat aan tuigjes tevoorschijn. Het
lag er misschien al zestig jaar! Nu kwam de
aap uit de mouw: de jonge kerel wist blijkbaar
al heel goed van waar Abraham de mosterd
haalde. Hij wilde in ieder geval vijftig Euro voor
een mooi mandje met een lederen riempje dat
net boven mijn hoofd aan een balk hing. "Wat
moeten deze tuigjes dan kosten?", vroeg ik
hem. "Alles bij elkaar twintig Euro, Monsieur".
Alhoewel het er eerder uitzag als een hoop
schroot, had ik toch wat menen te zien wat de
moeite waard was. "Ecoutez, jongeman, ik
bied je vijftien Euro en over dat mandje wil ik
nog eens nadenken". Toen zei die kerel: "op
zolder ligt nog een oude hengel met reeltje van
mijn opa. Als je morgen wil terugkomen, zoek
ik die tegen dan even voor je op. Ik moet me
ook een weg banen door die oude meubels en
andere rommel".
's Avonds in mijn hotelletje was ik wel een tijdje
zoet met het ontwarren van tuigen en
onderlijntjes. Dit klusje bleek wel de moeite
waard te zijn geweest, toen ik merkte dat het
ging om een hele collectie onderlijntjes
vervaardigd in allerlei vormen en uit diverse
materialen. Eigenlijk is dit wel best een aparte
studie waard... (tekening 1 tot en met 4) In de
originele papieren zakjes met merken zoals
'Berry', "Cobra', 'Infaillible' en 'Corsaire', zaten
haakjes. In andere zakjes met opschrift
'Tortue', zaten dan weer olijfloodjes verpakt.
Sommige zakjes hadden ook de vermelding
'Papetrie et Librairie'... Hengelspullen bleken
vroeger op de meest ongelooflijke plaatsen te
koop!
Neem
eens
het
-overigens
voortreffelijke- boek 'Objets de Pêche' van A.
en D. Pascal erbij: het meeste van wat ik
aantrof, staat daar in afgebeeld.
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De volgende dag keerde ik met knikkende
knieën en popelend hart terug. En jawel hoor:
die gozer had de beloofde hengel opgeduikeld.
Hij voldeed wel niet helemaal aan wat ik die
nacht ervoor had gedroomd: een greenheart of
splitcane bijvoorbeeld. Je weet immers maar
nooit hoe een koe een haas vangt! Tot mijn
niet geringe ontgoocheling kreeg ik een
eenvoudige bamboehengel met koperen
bussen en een onooglijk, bijna doorgeroest,
reeltje van Franse makelij te zien. Het leek wel
of de hengel jarenlang in een duiventil had
doorgebracht want hij zal helemaal onder de
duivenpoep. "Monsieur, deze hengel is toch
echt wel oud, hoor. Een koopje voor vijftig
euro", zei de leperd met een uitgestreken
gezicht. Indien het geheel in een redelijke staat
ware geweest, had ik er nog over na willen
denken. Nu wimpelde ik dit voorstel beleefd af.
Toen schoot hem te binnen dat ergens in een
lade van een oude commode nog wat lag.
Daar bleek een kleine schat aan drijvertjes en
tuigenplankjes in te schuilen met als klap op
de vuurpijl een metalen tuigenplankje van
'Pezon & Michel'. Op een ander plankje zat
een juweel van een kunstaas dat ik nog nooit
eerder had gezien.

Het geluk zit soms in kleine dingen, bleek hier
eens te meer... Wie anders dan een
verzamelaar kan dat gevoel begrijpen als je
een eindje oude zijden lijn, crin of gut in de
handen houdt. Wegdromen bij het zicht van
oude handgesmede haken met gevlochten
stalen onderlijn, diverse soorten takeltjes voor
dood aas. Op zo'n ogenblik heb ik vreselijk de
pest aan gladde jongens die een tuigje maken
van een oude dobber met wat lijn, loodjes en
een haakje op een plankje. Enkel maar om de
boel te beduvelen: tussen de diverse
onderdelen kan makkelijk een tijdsverschil
zitten van vijftig jaar. Jonge, beginnende en
argeloze verzamelaars tuinen hier in.Tuigjes
gemaakt door... tuig!
Daarom ook deze raad: ga, voor je met
verzamelen begint, eens een paar goede

boeken lezen over oud hengelsport materiaal.
Een echte aanrader is 'De geschiedenis van
de Sportvisserij', geschreven door Charles
Chenevix Trench en in het Nederlands
vertaald door onze eigen respectabele Kees
Ketting. Dit is pas een leidraad voor de
beginnende verzamelaar!

Daarnet had ik het over "tuig"... Er moet me
wat van het hart: sedert jaren erger ik me
groen aan de "verzamelaars" die handelen als
"tuig". Voor dag en dauw en uren voor een
beurs begint, zijn ze al bezig met het opkopen
(tegen een prikje) van spulletjes die anderen
hebben aangesjouwd. De onwetende aanbieders hebben ze er snel uitgepikt en als
aasgieren storten ze zich op hun makkelijke
prooi. Dat je dezelfde spulletjes enkele uren
later tegen een veelvoud van de aankoopprijs
op hun tafeltje ziet liggen, moet je erbij
nemen... Je mag hier zelfs geen opmerking
over maken! Toch zijn het dezelfde lui die wel
eens meesmuilend voor je tafeltje komen
staan. Wat je zelf tentoonstelt en te koop
aanbiedt, wordt op een meedogenloze wijze
belachelijk gemaakt en als rommel afgedaan.
Je moet hun kleinerende opmerkingen gelaten
ondergaan. Wanneer uit die opmerkingen blijkt
dat ze gewoon maar wat uit de nek staan te
lullen, zonder enige schroom over hun gebrek
aan deskundigheid, dat moet je dit maar op de
koop toe nemen.
Tot slot nog deze oproep: kunnen we niet wat
meer aandacht besteden aan het RUILEN, dan
aan het kopen en verkopen? Wat is er fout aan
het delen met andere, beginnende en
gevorderde verzamelaars, van de opgedane
kennis die je hebt? Samengevat: laten we het
leuk houden!
Adrie Mouthaan
(huidig adres onbekend: zwervend over de
wegen van 'la douce France')
(Afbeeldingen:auteur)
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HET OUDSTE (EN EERSTE ECHTE) V I S BOEK TER
WERELD WERD GESCHREVEN DOOR EEN
NEDERLANDER
ANTWOORDEN
Vraag een hengelaar, die niet alleen in vis
vangen is geïnteresseerd maar die bovendien
graag over zijn liefhebberij of passie leest (een
boekenverzamelaar dus, en uiteraard lid van
de VHV), wat het oudste boek ter wereld over
de visvangst is, en men krijgt gewoonlijk te
horen: "The Compleat Angler", oftewel 'De
Volleerde Hengelaar', van Izaak Walton
(1653). Gaat het om een verzamelaar die
ietwat beter op de hoogte is, dan kan het
antwoord ook luiden: "The Arte of Angling" ('De
Kunst van het Hengelen') van ene Samuel
(1577). En stelt men de vraag aan een
collectioneur die wat antieke boeken betreft
min of meer een expert is, dan wordt
hoogstwaarschijnlijk
"The
Treatyse
of
Fysshynge wyth an Angle" genoemd,
("Verhandeling over het Vissen met den
Hengel", 1496), een geschrift dat vaak wordt
toegeschreven aan een vrouw, te weten Dame
Juliana Berners.

ANTIEK
Toch bestaat er een nog ouder "visboek" dat in
1492 verscheen - in het NEDERLANDS.
De eerste zin van deze publicatie luidt
weliswaar: "Dit boecxken leert hoe men mach
voghelen vanghen metten handen", maar de
tweede zin luidt (in hedendaags Nederlands,
dat leest even gemakkelijker): "En hoe vissen
met de hand kunnen worden gevangen, of
anderszins."
In "De Geschiedenis van de Sportvisserij" door
Charles Chenevix Trench (1975), wordt ' Dit
Boecxken' zonder het jaar van verschijnen
weliswaar genoemd, maar Trench gaf een
foute titel op (sic) en wijdt aan de uitgave
amper drie zinnen. Verder bestaan er enkele
vóór 1492 geschreven Britse en Japanse
geschriften die soms ook wel eens een
kleinigheid te berde brengen over "visserij",
maar steeds pijnlijk beperkt en amper
handelend over vis vangen door "amateurs";
juist wat dit thema betreft excelleert 'Dit
Boecxken'.
Z.Z.Z.(= ZÉÉR, ZÉÉR, ZELDZAAM)
Een Engelse vertaling van 'Dit Boecxken' werd
in 1872 gemaakt in opdracht van een zekere
Alfred Denison en gedrukt in een oplage van
een schamele 25 stuks, die de Brit gebruikte
om aan vrienden en bekenden te schenken.
Het is derhalve welhaast zeker dat deze 25
herdrukken, 132 jaar na het verschijnen,
praktisch gesproken onvindbaar zullen blijken,
terwijl bovendien moet worden gevreesd - dit in
het geval dat er toch nog een exemplaar
boven water komt - dat er een prijskaartje aan
zal hangen van heb ik jou daar.
(Optimistische verzamelaars kunnen echter
alvast gaan sparen, onder het gekende motto:
je weet maar nooit).
De hier genoemde Engelstalige versie van 'Dit
Boecxken' is geïllustreerd met de originele
zeven houtsneden, en het schutblad laat
weten dat het gaat om: "Een letterlijke vertaling
in het Engels van het oudste bekende boek
over vogeljacht en visvangst... Gedrukt te
Antwerpen in het jaar 1492." Over een
boekwerkje gesproken dat verzamelaars doet
watertanden!

Schutblad van het facsimile

HONING-PERS
Deze Britse versie werd in een mij onbekende
oplage in 1978 opnieuw uitgegeven door de
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Honey Dun Press. Verzamelaars kunnen al
met al slechts hopen wellicht ooit één van
deze herdrukken in handen te krijgen.
Hoe ikzelf in het bezit kwam van een fotokopie
van deze Britse heruitgave? Erewoord: ik weet
het niet meer. Ik werkte ruim 40 jaar voor vele
uitgevers en voor allerlei binnen- en
buitenlandse kranten en tijdschriften en het is
waarschijnlijk zo dat een vriendelijke lezer mij
eens, misschien als presentje (wie zal het
zeggen?) zo'n kopie van de Honey Dun Pressuitgave deed toekomen. Hoe het ook zij, en
gelijk iedere verzamelaar volmondig zal
beamen, ik heb 'm. En dat is het voornaamste.
'Dit Boecxken' betekent natuurlijk "Dit Boekje",
een terechte naam omdat het gaat om een
publicatie die amper 2800 woorden telt. De
afmetingen komen vermoedelijk overeen met
die van het moderne papierformaat A5 (148 x
210 mm), aangezien de bladspiegel 9 x 16 cm
bedraagt.
COLLECTIE
Nu eerst meer bijzonderheden over Alfred
Denison, gebaseerd op zijn korte inleiding tot
de Engelse '25 stuks oplage' van 'Dit
Boecxken' uit 1872. Hij is volgens eigen
zeggen reeds "een oude visser" wanneer hij op
het puike idee komt dat een verzameling
visboeken interessant zou kunnen zijn, dit
teneinde meer over antieke en wellicht
vergeten vangtechnieken aan de weet te
komen. En over hetgeen men vroeger over de
gewoonten der vissen wist. Dit gaat heden ten
dage vanzelfsprekend nog net zo op als
eertijds.
RAP
Binnen amper tien jaar slaagde Denison erin
een indrukwekkende bibliotheek bijeen te
brengen, die meer dan 1900 (!) titels bevatte.
Hij schrijft dat men eraan twijfelt of de zo
vermaarde "Treatyse" inderdaad door ene
Dame Juliana Berners werd geschreven, dat
'Dit Boecxken' hoogstwaarschijnlijk jaren
eerder dan deze "Verhandeling" verscheen,
maar ook, en dat is bijzonder eerlijk, dat het
wat de inhoud betreft achterblijft bij de
vermaarde "Treatyse". Denison had dit naar
mijn smaak goed gezien, aangezien 'Dit
Boecxken' (er bestaat geen enkele reden het
te ontkennen) nauwelijks gewag maakt van
vis- en vangmethodes en de daarbij gebruikte
materialen en gereedschappen, maar des te
meer aandacht besteedt aan merkwaardige en
excentrieke 15e eeuwse aasrecepten.
REDEN
De drijfveer voor het gebruik van zeer
buitenissige ingrediënten kan liggen bij het feit

dat men in de middeleeuwen ijverig zocht zoals we nu weten tevergeefs - naar
chemicaliën waarmee men onedele metalen
zou kunnen omzetten in zuiver goud (de
roemruchte 'Steen der Wijzen'). Al experimenterend ontdekten de "alchemisten" echter
allerlei nieuwe reacties en verbindingen, die
hun invloed uitoefenden op het middeleeuwse
leven en derhalve ook op de visvangst, een
hoogst belangrijk middel van bestaan. "Altijd
vangend aas" moet destijds -alleen toen..?een droom zijn geweest die men eens hoopte
te realiseren.
ONVERKLAARBAAR
Geeft ook de vier jaar na publicatie van 'Dit
Boecxken'
verschenen
"Treatyse"
een
opsomming van allerlei bizarre en excentrieke
aasrecepten?
Ik heb er de" Treatyse" nauwkeurig
opnagevlooid, hetgeen mogelijk was omdat
André Steentjes, de auteur van het eerste
Nederlandse geschrift over het binden van
vliegen ("Kunstvliegen Zelf Maken", 1956) mij
in 1971 de "Treatyse"-tekst cadeau deed, dit
als tegenprestatie omdat ik hem een zijden
vliegenlijn had geschonken.
LIJST
Ik ontving eveneens een door Steentjes, die
werkzaam was op de internationale vertaalafdeling van Philips, in noeste arbeid
vervaardigd cadeautje, te weten een
uitgebreide lijst van middeleeuwse Engelse
woorden en uitdrukkingen die in de " Treatyse"
worden gebruikt, maar waarvan de juiste
betekenis in de loop der jaren ietwat verloren
ging. Pas een woordenlijst zoals die van
Steentjes maakte het mij mogelijk deze
"Treatyse" behoorlijk te begrijpen. Welnu, ik
vond slechts enkele aasrecepten, die
desondanks zowel boeiend als amusant zijn
om te lezen.
KATTENVLEES
Hier volgen ze.
A) "Neem wat meel en mager vlees van de
heup van een konijn of van een kat, zuivere
was en schapenvet, en stamp dit fijn in een
vijzel. Verwarm alles en meng het deeg met
een beetje gezuiverde honing, maak er
tenslotte balletjes van en be-aas er uw haken
mee, al naar gelang de grootte. Het gaat hier
om een goede aassoort voor allerlei
zoetwatervissen." Interessant, dat wel, maar
niemand kan met dit aasrecept, en dit geldt
ook voor de drie volgende, iets zinnigs
beginnen, aangezien de te gebruiken
hoeveelheden van de bestanddelen niet
worden vermeld.
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B) "Neem wat niervet van een schaap en net
zoveel kaas en stamp dit langdurig in een
vijzel tot poeder. Meng er dan wat meel
doorheen, maak het milder met honing en
maak er balletjes uit. En dit aas is vooral goed
voor de barbeel."

'up to date' de tekst ook is - op de
wereldranglijst toch niet hoger vermag te
scoren dan een magere tweede plaats... En
wat voor ons, Nederlanders van Noord en
Zuid, nog veel aardiger is: 'Dit Boecxken' werd
geschreven in het Nederlands!

C) "Nog een recept, voor serpeling en bliek.
Neem wat tarwe en kook dat goed, en week
het dan een gedurende een dag en een nacht
in bloed, en het is een goed aas." Bloed van
welk dier?

VERONDERSTELLINGEN
Denison meldt in de introductie van 'zijn' 25
boekjes verder dat een zekere Matthias van
der Goes, die tussen 1482 en 1491 als
boekdrukker werkzaam was te Antwerpen
(destijds een stad in de Habsburgse
Nederlanden of "Zeventien Provinciën"), aldaar
overleed en dat zijn weduwe op 19 november
1492 hertrouwde met de boekbinder Godfridus
Bach, die na zijn huwelijk Matthias van der
Goes opvolgde als drukker. Uit dit feit wordt de
conclusie getrokken dat van der Goes de tekst
van 'Dit Boecxken' hoogstwaarschijnlijk vlak
voor zijn overlijden reeds persklaar had
gemaakt, en dat Godfridus het drukte na de
dood van Matthias.

D) "Wat aas voor grote vis betreft, volg deze
regel: wanneer ge een grote vis hebt
gevangen, snijd dan de maag open, en vis met
wat de maag bevat, want het is zeer goed
aas." De veelal uiterst zachte smurrie uit een
vissenmaag houdt met geen mogelijkheid op
een haak, maar spoelt er onmiddellijk af.
VREEMD
Het is bijzonder merkwaardig dat de "Treatyse"
dergelijke larie-aassoorten beschrijft, en wel
omdat de raadgevingen aangaande het zelf
vervaardigen van hengels, lijnen, haken,
dobbers, enzovoorts, tot op de huidige dag
hun waarde veelal behielden. Dit geldt
grotendeels ook voor de adviezen die worden
gegeven om verschillende vissoorten te
vangen.
LANG
De "Treatyse" werd weliswaar geschreven in
1486, maar pas gepubliceerd in 1496. Kon
Juliana Berners tien jaar lang geen
drukker/uitgever voor het manuscript vinden?
Maar toen er eindelijk eentje was gevonden
(Wynkyn de Worde) achtte die het kennelijk
niet verantwoord de tekst als afzonderlijk boek
te publiceren. Hij nam die tekst dan ook op in
een foliant over jagen, en pas veel later werd
de "Verhandeling" als los boek gedrukt.
PROBLEEM?
Er dringt zich onwillekeurig een vergelijking op
tussen 'Dit Boecxken' en de "Treatyse", dit met
de vraag: welk geschrift is feitelijk 'beter'?
Dit probleem is snel op te lossen. De veel
omvangrijkere "Treatyse" wint met vlag en
wimpel, en wel omdat, zoals gezegd, op de
genoemde oubollige aas recepten na, de rest
van de inhoud nog steeds klinkt als een klok.
WINNAAR
Er is slechts één belangrijk punt waarop de
"Treatyse" (1496) het grandioos verliest. 'Dit
Boecxken' werd, ik stipte het reeds aan, met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
vier jaar eerder gepubliceerd, waardoor de
"Treatyse" - hoe goed en interessant en zelfs

VREEMD
De gegevens over Bach stammen uit de
archieven van "de broederschap van St.Leu te
Antwerpen", zoals Denison in het voorwoord
van de door hem bestelde herdrukken van 'Dit
Boecxken' vermeldt. Hoe belangrijk Denison's
vondst wel was realiseerde hij zich
merkwaardigerwijs in het geheel niet,
aangezien hij in het voorwoord van zijn '25
exemplaren' slechts spreekt over "een literaire
rariteit."
VRAGEN
Het staat vast dat Denison een origineel
exemplaar van 'Dit Boecxken' in zijn bezit had,
want zou dit niet het geval zijn geweest dan
had de drukker die in 1872 de 25 exemplaren
van 'Dit Boecxken' vervaardigde, er nimmer de
originele houtsneden in kunnen afbeelden.
Eén van die 25 herdrukken moet vervolgens
hoe dan ook in de jaren zeventig van de
voorbije eeuw in bezit zij n gekomen van de
genoemde Honey Dun Press, die daardoor in
staat was deze houtsneden wederom af te
beelden, tezamen met de in het Engels
vertaalde tekst.
WAAR?
Hamvraag: hoe, o hoe, kwam Alfred Denison
in het bezit van een origineel exemplaar van
'Dit Boecxken' en dat bijna zo'n vier eeuwen
nadat het in Antwerpen was gedrukt? En waar
bevindt het zich nu? Wanneer er geen andere
exemplaren dan het ene van Denison bekend
zijn, dan moet de eventuele huidige eigenaar,
wie dat ook moge zijn, een aardig kapitaaltje in
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handen hebben! Werd destijds een origineel
exemplaar van 'Dit Boecxken' wellicht
Dennison te koop aangeboden door een
handelaar die had vernomen dat hij was
geïnteresseerd in visboeken?
Denison bericht in het voorwoord van 'zijn' 25
herdrukken verder dat 'Dit Boecxken' is
geschreven, ik citeer, "in Oud-Vlaams,
waarvan hier een vertaling wordt gegeven."
ABUIS
"Oud-Vlaams" is een verschrijving van
Denison, aangezien 'Dit Boecxken' niet werd
geschreven in het Vlaams, maar in
middeleeuws Nederlands. Sla de encyclopedie
open en ge zult lezen dat 'Vlaams' betekent:
"Nederlands zoals dat in Vlaanderen
werd/wordt gesproken."
Ik leid uit het bovenstaande af dat Denison niet
zelf verantwoordelijk was voor het omzetten
van de originele tekst in het Engels, anders
zou hij dit feit wel hebben vermeld. Maar
waarom kocht hij een eeuwenoud boekje (dat
alleen al daardoor bijzonder knap aan de prijs
moet zijn geweest) terwijl hij het niet kon
lezen?
TALEN
Zelfs wanneer Denison wél Nederlands
beheerste - zeer onwaarschijnlijk, want Britten
blinken tot op de dag van vandaag nog steeds
niet bepaald uit in kennis van vreemde talen zou het hem hoogstwaarschijnlijk toch niet zijn
gelukt middeleeuws Nederlands in het Engels
te vertalen. Ook via de enkele zinnen uit 'Dit
Boecxken' die Denison in het voorwoord van
'zijn'
herdruk
laat
afdrukken,
wordt
onmiskenbaar duidelijk dat de Nederlandse
tekst zovele eeuwen later lastig te begrijpen is.
VONDST
Mocht er ooit nog eens een origineel 'Dit
Boecxken' boven water komen, dan staan voor
uw berichtgever twee zaken vast. De eerste is
dat de eigenaar ervan voortaan zijn geld
hoogstwaarschijnlijk in teilen dient te gaan
bewaren. En de tweede gevolgtrekking luidt
dat het onwenselijk zou zijn de oorspronkelijke
oud-Nederlandse
tekst
te
herdrukken,
aangezien die stellig door geen enkele
moderne Vlaming of Nederlander voldoende
zou worden begrepen. Het was derhalve een
grandioze meevaller dat uw berichtgever over
een Engelse vertaling kon beschikken.
Hierdoor werd het mogelijk u een Nederlandse
versie aan te bieden van 'Dit Boecxken'. De
weinige kapittels (drie stuks) die niet over
visvangst gaan doch over het bemachtigen
van vogels (ze beslaan nauwelijks 20 regels)
vertaalde ik eveneens, dit voor de volledigheid,

en om duidelijk aan te tonen dat het
manuscript ondanks de subtitel ("Dit boecxken
leert hoe men magh voghelen vanghen metten
handen") voor bijna 100 % bestaat uit zaken
die de vangst van VIS betreffen.
MISKLEUNEN?
Merkwaardig, om niet te zeggen opmerkelijk, is
het feit dat over vele belangrijke vissoorten
niets wordt gemeld. De middeleeuwse auteur
vertelt over zalm, maar zwijgt over zeeforel, dit
terwijl zalmrivieren doorgaans eveneens
zeeforellen bevatten. Kende men destijds nog
niet het verschil tussen zalm en zeeforel, en
werden zeeforellen domweg voor zalmen
gehouden? Iets dergelijks speelt bij vlagzalm
en beekforel. Ook die leven meestentijds
samen in een en dezelfde rivier, maar
vlagzalm komt ter sprake en forel niet. De
kolblei heet in 'Dit Boecxken' bliek; zowel bliek
als blei zijn gelijk bekend de huidige
volksnamen voor Abramis bjoerkna.
EIGENAARDIG
Makreel wordt genoemd, maar de evenzeer
eetbare bot niet, terwijl het allebei zeevissen
zijn, dit met de aantekening dat bot zelfs in
zoet water kan worden gevangen, mits dat
water hoe dan ook in verbinding staat met de
zee.
Deze
botten
heetten
vroeger
"zoetwaterbot", "rivierbot" of "Zuiderzeebot."
Over de zo smakelijke elft (destijds nog niet
uitgestorven) en fint en spiering geen woord;
dit geldt eveneens voor meerval, winde en
kopvoorn. Die laatste twee soorten zal men
destijds vast wel (dit geschiedt nog tot op de
huidige dag) voor grote blankvoorns hebben
versleten. Wat de genoemde aassoorten,
deegjes en smeersels betreft, die komen
veelal zeer merkwaardig over, tot en met
curieus, mal, zot, dwaas, komisch en absurd
toe. Maar weer niet als men ze eens vergelijkt
met de bespottelijke, bizarre en belachelijke
ingrediënten die ultramoderne karperaars zo
graag in hun boilies stoppen...
In het volgende nummer van "De Vissende
Verzamelaar" kunt u de volledige tekst plus de
karakteristieke houtsneden van 'Dit Boecxken'
en enkele kanttekeningen tegemoet zien.
KEES KETTING
Het is verboden deze tekst (ook
gedeeltelijk) te verveelvoudigen en/of
openbaar te maken door middel van druk,
fotokopie, microfilm, of op welke andere
wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
de
auteur/vertaler/bewerker.

9
NVDR: op het net vond ik volgende "leuke"
advertentie:
'Dit
Boecxken:
A
Literal
Translation into English of the Earliest Known
Book on Fowling and Fishing, 1978, written
originally in Flemish and printed at Antwerp in

the Year, 1492. Pub. Honey Dun Press. Ltd.
edn. of 150 copies, printed on English
handmade paper, quarto, original quarter red
morocco. Publishers box. £ 225.00' ofte
€383.00... voor de herdruk uit 1978, dus!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mutaties ledenlijst:
Dries Hanzens
Golofkinstraat 20
1506 RJ ZAANDAM
Mitchell
Carel van Hoof
Zonnedauw 36
5731 TV MIERLO
E-mail: c.vanhoof3@chello.nl
Europese werpmolens

Nieuwe leden:
Jean-Paul Ceulemans
Roteinde 176
2230 Herselt
België
E-mail: jeanpaulceulemans@skynet.be
Nederlandse hengelsportboeken / Europese werpmolens (vnl. Mitchell/ABU/Zangi/Pelican/Orvis)
Hengelsportcatalogi voor 1980
Jan Haanstra
Walstroweg 32
8042 MC ZWOLLE
Tel.: 038-4227105
E-mail: j.haanstra@home.nl
Website: www.werpmolens.nl
Mitchell molens
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Boeken voor de EUROBEURS
De afgelopen EUROBEURS was praktisch uitverkocht; steeds meer
buitenlandse verzamelaars hebben de beurs ontdekt en we vrezen
dat we voor de eerste keer in ons bestaan, voor de EUROBEURS
2004
op
zaterdag
30
oktober,
mensen
zullen
moeten
teleurstellen die een tafel willen huren. Boek dus tijdig om
teleurstelling te voorkomen.
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MISKOOP?
Sinds ik van de FPU mocht gaan genieten heb
ik me wat meer met de verzamelhobby bezig
gehouden.
Nauwelijks 2 dagen ambteloos burger
geworden kwam mijn allerliefste buurvrouw,
Desiree, vragen of ik interesse had in Lundia
stellingen. Het Gemeentelijk Archief van
Apeldoorn was op een nieuwe locatie
ondergebracht en er waren veel oude over,
want je moet natuurlijk alles nieuw
aanschaffen, dit past geheel in een tijd waarin
volop bezuinigd moet worden. Desiree maakte
het extra aantrekkelijk door te zeggen dat het
allemaal prima spul was voor hele lage prijzen,
en ja ik heb in moeten leveren, hoeveel weet ik
nog steeds niet, dus als zuinige Apeldoorner
gelijk met Desiree mee.
Voor mij was er op het eerste gezicht niets bij,
echter op het tweede gezicht vond ik een
magazijnstelling zeer geschikt om de overal
aanwezige dozen met onderdelen in onder te
brengen. Voor het fabelachtige bedrag van
7,50 euro werd ik eigenaar van een veel te
grote stelling.
Ik ben er nu achter gekomen dat je eigenlijk
beter kan gaan werken, ik ben nu drukker dan
ooit tevoren. Een halve dag om de stelling op
maat te maken, daarna 2 dagen om hem in te
ruimen. Nieuwe doosjes kopen, onderdelen
uitzoeken enzovoort. Enzovoort houd in dat ik
regelmatig een molen tegenkwam die ik
weggelegd had om te zijner tijd in elkaar te
zetten of te repareren.
Bij dit sorteren van onderdelen kom je
automatisch op het merk Mitchell, zo heb ik nu
een doosje gevuld met delen van de 300 serie.
Door dit sorteren ben ik er achter gekomen
hoe Mitchell zijn speciale 300 modellen voor
casting gemaakt heeft. Het zijn hybriden. Ze
hadden kennelijk ergens een afdeling die uit
allerlei onderdelen deze speciale molens
samenstelden. Gewapend met deze kennis
heb ik er dus zelf een gemaakt, een heel
speciale met een halve beugel. Daarna was de
koek op, met andere woorden, mijn onderdelenvoorraad was uitgeput. Inmiddels heeft
onze onvolprezen voorzitter mij voorzien van
enkele geschikte donoren, evenals Joy van
Hengst, heren mijn dank hiervoor! Vooral de
snelheid waarop dit werd geregeld, was
indrukwekkend.

Maar als ik eenmaal de smaak te pakken heb,
dan wordt mijn vindingrijkheid pas echt
geprikkeld, kort gezegd, ik heb geen geduld
om te wachten. Dus werd de volgende hybride
vlot gemaakt van 400 en 304 onderdelen. Je
moet heel goed kijken om de verschillen met
een gewone 300 te zien, daarom heb ik hem
een SupMatic bronzen huidje gegeven op de
beurs in Empel had ik ze bij me, even kijken
wie de echte kenners zijn (grinnik).
Voor 13 euro werd ik er ook de eigenaar van
een geschikte donormolen. Een tijdje later
draaide ik eens aan de slinger… shit een
gewone 300, miskoop, nou ja altijd wel
bruikbaar voor onderdelen.
‘s Zondags na de markt heb ik mijn “miskoop”
eens goed bekeken. Ik ben geen Mitchell
kenner en zeker geen liefhebber van de
verkeerd draaiende modellen. Aan de beugel
te zien was het een heel vroeg model, het
carter miste de versterking bij het schroefje
achter op het carter. Op de zijkant was het
nummer ingeslagen, meestal staat dit in de
voet. Made in France was ook met een
lettertype gemaakt dat ik nog nooit gezien had.
In de voet stond wel een serienummer:
065965. Ook was de gravering alleen Mitchell,
dit had ik ook nog nooit gezien. Al met al
voldoende punten om wat te gaan twijfelen
aan een miskoop, waarschijnlijk was het een
heel vroege 300 met hele beugel dus.
Dus maar een contact opgenomen met Luc, en
ja hoor dan leer je nog eens iets. Wanneer
men bij Mitchell begonnen is met type
nummering, over is gestapt van namen naar
nummers, over productielijnen enzovoort,
enzovoort. Ik ben nu de eigenaar van een
vroege Mitchell waarschijnlijk 1954 of 1955,
alleen was deze niet voorzien van de juiste
slinger. Er hoorde de eerste omklapbare
slinger met ergonomische slingerknop op,
maar ja, daar had ik er wel enkele van.
Inmiddels is de juiste slinger dus gemonteerd,
het inwendige gereinigd, opnieuw gesmeerd
en is het ding opgenomen in de verzameling.
Een echte molen zoals ik ze graag zie, veel
gebruikt, goed versleten maar nog steeds
goed bruikbaar.
Maar ja dat van die miskoop viel uiteindelijk
dus wel mee.
Carl Kuipers
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DE EXPOBOX OP DE KOMENDE EUROBEURS
Op onze Empelbeurs is onze onvolprezen
secretaris Herman Verswijveren zo vriendelijk
geweest om de EXPOBOX te vullen met een
selectie van zijn mooiste en zeldzaamste
Zwitserse werpmolentjes. Dat was een groot
succes, want Zwitserland is op werpmolengebied voor de meeste Nederlandse
verzamelaars een onbekend en nog onontdekt
gebied. Toch hebben de Zwitsers tal van fraaie
en technisch hoogwaardige reels en werpmolens gemaakt. Geen wonder overigens,
bijna alle makers van de Zwitserse
werpmolens, waren oor- spronkelijk werkzaam
in de befaamde Zwitserse uurwerkindustrie.

Sommige van deze "super-de-luxe" molens
waren voor elke gegadigde -veelal enkel op
bestelling- te koop. Bij speciale gelegenheden
had Mitchell echter de gewoonte, een
gelimiteerd aantal speciaal gegraveerde
'gouden' exemplaren uit te brengen. Die
werden dan aangeboden aan topmanagers en
andere prominenten.

Vraag niet hoe, maar Luc is erin geslaagd in
de loop der jaren een aantal van deze uiterst
zeldzame ‘gouden’ Mitchells te bemachtigen
en zal deze met een gepantserde wagen naar
Eindhoven transporteren om u ervan te laten
genieten.
We menen met de invoering van de
EXPOBOX geslaagd te zijn in onze opzet om
onze leden kennis te laten maken met
zeldzame en leerzame voorwerpen uit onze
hengelsportgeschiedenis. Op de komende
EUROBEURS zal onze voorzitter Luc de
Medts de EXPOBOX vullen met enkele
zeldzame tot unieke exemplaren. Uit zijn
indrukwekkende Mitchell-collectie zal Luc een
aantal
'GOUDEN'
Mitchell
werpmolens
presenteren. Gouden werpmolens? Niet echt:
de meeste hadden een aantal vergulde
onderdelen. Zoals slinger, pick-up, remknop en
schroefjes.
Ook een "mystery"-molen van dit Franse merk
maar met totaal onbekende oorsprong zal er te
zien zijn. Laat u dit buitenkansje niet ontgaan.
Hierbij enkele foto's als voorproevertje...
Iwan Garay
Afbeeldingen: Luc de Medts

12

DE POSTER VAN ABU
Vrijwel alle hengelsportverzamelaars zijn, net
als ik, ook sportvisser. Mijn hengelsportcarrière
kan je als volgt samenvatten: ik zag het
levenslicht in 1949 in het hart van het eenzame
boerenland te midden van allerlei sloten,
weteringen en kanalen. Het dichtstbijzijnde
dorp lag op 7 km. Onze dichtstbijzijnde buren
woonden op meer dan 2 km van bij ons
vandaan. 'Right in the middle of nowhere' zou
mijn geboorteplekje nu heten. Maar ik had er
een gelukkige jeugd: je kon er -na schooltijdnaar hartelust spelen, ravotten en... vissen!
Vissen was toentertijd zowat de enige
vrijetijdsbesteding die voor de hand lag. Het
vissen werd mij met de paplepel ingegoten. Ik
vis al een kleine 50 jaar. De laatste 30 jaar
gaat mijn voorkeur uit naar het kunstaasvissen
op baars, snoek en snoekbaars. Omgerekend
besef ik nu, dat ik hier zo'n 800 uur per jaar
zoet mee ben. Ik hou het -wat het vissen
betreftbij
eigengebouwde
hengels,
eigenhandig
gefabriceerd
kunstaas
en
onthaakgereedschap. Mijn meest opmerkelijke
vangsten worden steevast gefotografeerd en
van elk visjaar wordt een geïllustreerd
jaarverslag gemaakt. Een echte aanrader als
je later eens een mooie visdag herbeleven wil.

een 'emotionele' waarde. Zo ben ook ik
hengelsportverzamelaar geworden. Al de tijd
dat ik viste was ik steeds op minstens twee
hengelsportbladen
geabonneerd.
Alle
nummers werden -na het lezen en veelvuldig
herlezen- netjes bewaard.
In de zeventiger jaren vond je vaak een puzzel,
ideeënbus of fotokwis in je favoriete blad.
Plichtsgetrouw deed ik hier telkens aan mee.
Het ging immers over je favoriete hobby en het
spelelement maakte het geheel extra
spannend. Zo won ik ooit eens een hengel en
een molen van ABU: een Cardinal 40. Leuk,
toch? Echt leuk was de prachtige poster, in
zwart-wit, van dezelfde fabrikant. Ik vind hem
nog altijd erg mooi en heb daarom verzocht die
in bijlage af te drukken.
Ik herinner me dat er destijds 1000 van die
posters werden verstuurd. Misschien niet echt
zeldzaam, maar toch een leuk hebbeding. Zo'n
afbeelding
is
uitermate
geschikt
als
achtergrond voor een verzameling molens of
kunstaas van ABU. Ik zou zeggen: "ABUverzamelaars: doe je best er ééntje te pakken
te krijgen, dit is de echt de moeite waard!"
Otto Wolfs

Door de loop der jaren ga je sommige van je
hengelspullen werkelijk koesteren. Ze krijgen

Afbeelding: auteur
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CURIOSA
Hieronder een aantal gebeurtenissen van
uiteenlopende aard die me in de afgelopen
maanden als verzamelaar zijn "overkomen".
Ik begin met een voorval dat ik als erg leuk heb
ervaren: een paar maanden geleden werd ik
weer opa, een 3e kleinzoon erbij, prachtig!
Toen mijn vrouw en ik na het kraambezoek
terugreden zei ik tegen haar: dit betekent dus
ook dat ik weer op zoek moet naar een
'Kelly'reel. Want ik heb elke kleinzoon (later)
zo’n reel toegedacht en daar moet je dan voor
aan de slag.
Welgeteld één dag na deze blijde gebeurtenis
word ik gebeld door Hans Ophuis. Die had op
eBay een 'Kelly'reel aangeboden gezien,
herinnerde zich mijn betrokkenheid en gaf me
de bijzonderheden door. Omdat ikzelf (nog)
niet in staat was dit computertechnisch tot een
goed eind te brengen vroeg ik hem voor mij te
bieden maar... dom genoeg was ik (bleek
achteraf) met mijn limiet te zuinig geweest
zodat het item in Engeland terecht kwam.
Iemand had er ginds een paar pond meer voor
veil. Desalniettemin toch een hartverwarmende
ervaring, zowel door de attentheid van Hans
als door het feit dat heel vaak gebeurtenissen
die iets met Ierland van doen hebben een
absurd hoge “toevalligheidfactor” bezitten. Ik
zou er een boek over kunnen schrijven. Goed,
de boodschap is duidelijk, ik blijf op zoek naar
een “Kelly”reel.
Verder heb ik mij in de afgelopen maanden
een Cadillac aangeschaft: loopt als een
tierelier en gebruikt praktisch geen olie. Het
gaat hier om een Japanse reel, eenvoudig
maar wel heel degelijk geconstrueerd. Lijkt als
twee druppels water op de franse "Centaure"...
Ook liep ik bij het bezoek aan een vlooienmarkt nog een Olympic look-alike van een
Mitchell 300 tegen het lijf. Binnenwerk nog
uitermate gaaf, de lak grotendeels verdwenen.
Een andere aanschaf op de vlooienmarkt was
een Cap 304 met een halve beugel en een
volgens mij niet originele slinger. Het vet
binnenin was bijkans versteend: lang niet
gebruikt dus!
Zo nu en dan bezoek ik een "de Slegte". Die in
Utrecht en Amsterdam zijn al lang niet meer
wat ze waren (als het om hengelsportboeken
gaat). Toch, laatst in de Kalverstraat, vond ik
tussen een totaal van 7(!) boekjes er één van
Jan Schreiner. Maar met z’n handtekening en
een gesigneerd exemplaar had ik nog niet.

Verzamelt iemand trouwens geborduurde
vissen,
ik
bedoel
dus
geborduurde
afbeeldingen van vissen? Ik heb een
“schilderijtje” met geborduurde baarzen,
zonder datumaanduiding of onderschrift maar
wel heel mooi. Of het 15 of 100 jaar oud is,
durf ik bij benadering niet te zeggen. Wie is op
dit gebied deskundig?
Enige tijd terug, alweer op een rommelmarkt,
viel mijn oog toevallig -ik was er eerst
voorbijgelopen- op een fraai gevormd
gebronsd kleinood met een perfecte voorkant
en een heel intensief bewerkte achterkant.
Het betrof hier een merkloze Schotse (neem ik
aan) zalmreel, mooie patina, het lijkt wel
gelakt, doorsnee 10 cm en met een dikke
zwarte (ebbenhouten?) knop aan de voorkant.
En
achterop:
een
“homemade”
versnellingsmechaniek, bestaande uit een op
het huis gesoldeerd tandwiel waarop een
mooie dubbele slinger met zwarte knopjes is
geklonken. Dit tandwiel drijft een op de
hoofdas gesoldeerd kleiner tandwiel aan.
Beslist knap gemaakt, daarvoor zijn semiprofessionele vaardigheden vereist. Over het
praktische nut valt echter flink te redetwisten.
Ik had zoiets nog nooit eerder gezien en in
mijn fantasie zag ik al een gerokte Schot in het
begin van de vorige eeuw op ingenieuze wijze
aan het knutselen om de perfecte reel te
maken. En ik had daarvan het prototype... Ik
dacht echt een uniek kunststuk te bezitten.
Totdat ik de 2 zwarte knopjes op de slinger
nader bekeek. Deze bleken gemaakt van een
zwarte
plastic balpenhuls en een stukje
reclametekst
was
nog
leesbaar:
'schadeverzekering' en 'levensverzekering'.
Typisch Hollands dus. De kans is daarom
groot dat vrij recent iemand in ons eigen
kikkerlandje een (op zich fraaie) oude Schotse
reel heeft willen omtoveren tot een
multifunctioneel gebruiksvoorwerp (misschien
wel snoekreel?). Maar het geheel intrigeert me
nogal, ik wil graag meer over de
ontstaansgeschiedenis van dit kunstwerk
weten. Het is in Friesland gekocht. Wie helpt
me dit raadsel op te lossen? In Eindhoven is
de reel te bezichtigen, Iwan bij deze ben je
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.
Genoeg voor nu, groetjes en verzamel ze.
Harry Kelly
P.S.: O ja, wie heeft Penn onderdelen en
(rode) Ambassadeur items?
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EEN SPRAAKMAKENDE CD-ROM
Wie schrijft, die blijft. Een gezegde dat nog
steeds actueel is, maar nu ook een ruimere
betekenis krijgt! Tijdens onze voorbije
voorjaarsbeurs in Oud-Empel werd ik attent
gemaakt op een nieuw uitgekomen CD-ROM
van de hand van J. Beerens. Ik vond zijn
tafeltje in de hoek van het gezellige café 'De
Lachende Vis'.
Op een laptop kon je kennis maken met het
zilveren schijfje dat het resultaat is van
maanden
opzoeken,
inscannen
en
catalogeren. Ons clublid Jos Beerens uit Ospel
bracht het voor mekaar om een hoop uiterst
waardevolle informatie daterend uit de laatste
helft van vorige eeuw tot één samenhangend
geheel te bundelen.

Literatuurlijst in Excel

Bladerend door deze CD-ROM krijg je zowel
een beeld van wat er allemaal aan hengelspul
te koop was, als een overzicht van de
Nederlandstalige
literatuur
over
de
hengelsport. De literatuurlijst vermeldt 1114
titels met inbegrip van de diverse herdrukken
van elk boek. Uit 'De Sportvisser' van 1952 tot
1972 werden alle aankondigingen voor
hengelsportmateriaal ingescand...
Stop de CD-ROM in de daartoe bestemde lade
van je PC en open hem via de 'Verkenner'functie. De onderstaande screenshots geven
een -klein- voorsmaakje van wat er allemaal
aan leuks te vinden is. Eén ding staat vast: dit
hebbeding kan je een hoop opzoekingwerk
besparen!

Met één blik het boek herkennen

Via e-mail kan Jos nog meer details
verstrekken. Hij is nu volop doende met de
voorbereiding van de volgende CD-ROM over
o.a. de catalogi van ABU en D.A.M. (van 1955
tot 1970).

Het aanbod van een halve eeuw geleden
Geïnteresseerd? Hier de gegevens van Jos:
Jos Beerens
Korhoenstraat 4
6035 GD Ospel
Telefoon: 00/31/495/626010 of
00/31/6/21524836
e-mail: j.beerens4@chello.nl of
jos_beerens@hotmail.com
Overzicht van de inhoud

Luc de Medts
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RANDVERSCHIJNSELEN
Ik was na het verschijnen van mijn artikel in het
laatste clubblad over de verschillende stadia
van verzamelen zoals ik die beleefd heb en
nog beleef, positief verrast door de reacties
van een stuk of 10 leden. Het resultaat
daarvan is o.a. dat ik enkele leden al blij heb
kunnen maken met dubbele exemplaren van
boeken en karperbladen en catalogi die hier
toch enkel en alleen maar in de weg lagen.
Zelf heb ik enkele snoekboeken als ruilobject
ontvangen en wat eigenlijk nog leuker is, ik
heb er een aantal leuke persoonlijke contacten
aan over gehouden. Het ene VHV lid weet nu
wat het andere lid verzamelt, wat hij zoekt of
mist en komen we iets tegen dat de ander
zoekt, geven we elkaar een seintje. Geloof me,
dat sociale gebeuren en een bepaalde
uitwisseling tussen leden van een club is erg
belangrijk voor de continuïteit. Ik zie en merk
dat ook regelmatig bij de Snoekstudiegroep
waarvan ik op het moment dat ik dit schrijf nog
voorzitter ben maar op het moment dat jullie dit
lezen niet meer. Op 3 april draag ik -na 20 jaar
deze functie met plezier bekleed te hebben- de
bekende hamer over aan Jouke Jansma. Ik
blijf wel als normaal bestuurslid met de functie
webmaster in het bestuur zitten.
Maar onze voorzitter Luc hoeft niet te
wanhopen dat we nu geen collega’s meer zijn
want men heeft mij inmiddels gestrikt om
voorzitter te worden van de SNB regio NoordHolland. Ze waren zeker bang dat ik in een
zwart gat zou vallen, blijkbaar niet wetende dat
je als verzamelaar dit probleem nooit zult
krijgen.
Maar goed, nu ter zake na deze lange inleiding
die eigenlijk alleen maar bedoeld is om te
zeggen dat het schrijven van dat vorige artikel
me echt het nodige plezier in de vorm van
genoemde reacties gegeven heeft en dat ik
daarna Babs Verswijveren beloofd heb om ook
nog een vervolg te schrijven. Voeg daar aan
toe dat de voorzitter me nog plechtig beloofd
heeft mijn gesneuvelde flesje Snoekbier te
compenseren en dan kun je geen kant meer
op.
Het onderwerp was ook niet moeilijk want het
past in het kader van de in de vorige aflevering
gestarte opruimactie.
Zonde om te laten liggen!
Ik weet niet hoe andere VHV leden dat hebben
maar als ik ergens ben waar ik oude spullen op
hengelsportgebied, en dan in de meest ruime
zin des woords, zie waar dan ook nog een
zacht prijsje, en als je mazzel hebt helemaal
niets, voor gevraagd wordt, laat ik het niet links
liggen.

Met andere woorden, in de periode dat ik
vooral actief snoekboeken en zaken die met
vriend Esox te maken hebben verzamel, heb ik
vrij regelmatig totaal van dit patroon afwijkende
zaken aangeschaft en gekregen. Dat varieerde
van een nog werkende Illingworth no. 3 molen
in de originele doos die ik ergens in midden
Engeland in een groezelige antiekzaak voor
een scheet en drie knikkers, is Westfries voor
zeer weinig, op de kop tikte tot bronzen haken
uit de Romeinse tijd. Zo vond ik ook ergens
een doos met antiek vliegbindmateriaal uit
1880 met de zuivere zijde gewikkeld om
theebonnen van een Engelse officier die voor
zijn werk in India was. Ik kwam onlangs een
doosje met heel grote Palmervliegen tegen,
gebonden op grote maten Blue Aberdeen
haken en je zou ze zo kunnen gebruiken om
de afvoer van je gootsteen schoon te maken,
ware het niet dat er een klein stukje papier bij
zat met de netjes gedrukte tekst: Schreiner’s
voornvlieg. Kijk op dat moment zijn die grote
droge vliegen weer een stuk interessanter voor
een verzamelaar. Vooral als je weet dat ze van
een van de eerste naoorlogse vliegvissers die
over die manier van vissen in de polder
artikelen schreef zijn geweest, te weten Hans
Durivou.

Jan Schreiner's voornvliegen uit de tijd dat
er nog grote ruisvoorns in de heldere
veenpolders rondom Amsterdam zwommen
Ik kwam papieren zakjes van Nelis Vogel met
haakjes tegen en ook kaartjes met oersterke
gevlochten vooroorlogse katoenen lijn van
dezelfde hengelsportwinkelier waar later
Albatros Hengelsport uit ontstaan is. Op dat
kaartje kun je dan lezen: “De Hengelsport”,
C.Vogel, 2e Tuindwarsstraat 8, Amsterdam C.
– Tel, 48654. Specialiteit in Hengelsport altijd
GOEDKOPER en BETER. Als ik dan zo’n
kaartje vastpak, weet en voel ik dat ik op dat
moment een stukje hengelsportgeschiedenis in
mijn hand heb. Ik realiseer me tevens dat het
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al een klein wonder is dat zo’n simpel zakje
met haken en kaartje met lijn de afgelopen 70
jaren in goede staat overleefd hebben.
Over eenvoudige zakjes gesproken, ik kwam
ook enkele zakjes tegen waarin beugelveertjes
en andere stalen veertjes zitten en die zijn
waarschijnlijk voor een bepaald type molen.
Op de zakjes staat o.a. ATOM, Made in Italy,
L. H. W. en dan nog zoiets als No… Dis 155 –
608 en 608 bis – 133 – 614. Misschien zijn dit
wel reserve onderdelen van een Italiaanse
molen waar een ander VHV lid meer vanaf
weet en misschien kan ik die dan weer blij
maken.
Ik kwam zakjes met gut en enamelled silk gut
tegen en realiseer me dan dat we het
tegenwoordig met onze nylon en dyneema
lijnen toch heel wat gemakkelijker hebben. Dit
zijn dan enkele van de zaken die ik onlangs
tegenkwam en dan heb ik het nog niet over de
onderlijnen van Engels paardenhaar, de
kaartjes met zeer oude DAM onderlijnen van
Stahlseide en andere onderlijnen met haakjes
uit een tijd dat DAM nog in Berlijn zat.
Vraag me nu niet hoe ik aan al dit spul kom.
Het meeste zal wel gekregen zijn van lezers
van de vele bladen waarin ik schrijf en schreef
en ik heb dat echt niet precies bijgehouden.
Er is echter nog een bijzondere bron die mij zo
nu en dan van echte oude visspullen voorziet
en daar wil ik het in de volgende alinea over
hebben.
Mijn broer Peter vist dingen uit de grond
Ik ben de enige in de familie die vist en heb
zelfs mijn vader vissen geleerd toen die al dik
in de 40 was en hij heeft er gelukkig ook nog
veel plezier aan beleefd. Toch heb ik een broer
die me vrij regelmatig van oude visspullen
voorziet omdat hij die met sonar apparatuur
opgevist heeft. Ik heb het dan over mijn
jongere broer Peter die helemaal gek is van
het zoeken naar antieke spullen in de bodem
rondom zijn woonplaats De Rijp, waar ik ook
29 jaar gewoond heb. Hij zoekt op de plekken
waar vroeger bebouwing geweest is, waar men
restanten van de diverse branden die in de 16e
en 17e eeuw “dit mooiste dorp van NoordHolland” geteisterd hebben gedumpt heeft en
waar nieuwbouw op oude stekken gepleegd
wordt in dit oude dorp.
Als men bedenkt dat De Rijp vroeger een
vissersdorp op het Schermereiland, nu
Eilandspolder geheten, was met open
verbinding naar de Zuiderzee en rondom
visrijke meren zoals de Beemster, Schermer,
Purmer, Starnmeer en Noordeindermeer, dan
kan men ook bedenken dat er oud
“hengelsportmateriaal” in de bodem zit. Het
wapen van De Rijp bestaat uit twee gekroonde

haringen ten teken dat deze vis vroeger van
levensbelang was. Naast de haringvisserij was
ook de jacht op de walvissen in de Noordelijke
IJszee van grote importantie en de eerste
harpoenier was een inwoner van dit historische
dorp.
Ik weet nog goed hoe men in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog bij een aantal huizen
ribben
van
walvissen
gebruikte
als
erfafscheiding. Trouwens, ik heb zelf wel eens
een aantal wervels van walvissen in de bagger
gevonden en daar bleek een traankokerij
gestaan te hebben. Kortom, De Rijp en vissen
hebben een speciale band en dat blijkt ook uit
diverse bodemvondsten op visgebied die mijn
broer gedaan heeft.
Zaken op visgebied die hij het meeste
tegenkomt zijn loodverzwaringen van netten,
maar die geven je als verzamelaar nu niet
direct een enorme kick. Dat gevoel kreeg ik
wel toen hij me jaren geleden eens belde met
de vraag of ik geïnteresseerd was in enkele
koperen of messing haken uit de 16e en 17e
eeuw die hij in een randje bagger naast het
nog steeds goede viswater De Mieuwijdt, te
vertalen als water waar veel meeuwen te
vinden waren, gevonden had.

Een verzameling van heel oude grote en
kleine haken
Het bleken langstelige haken te zijn met een
heuse
weerhaak
en
een
eenvoudig
dichtgebogen oog. Maar juist die weerhaak
maakte deze haken weer interessant want hij
zat aan de buitenkant van de haak. En als je
dan een paar maanden geleden van
Gamakatsu wat nieuwe heel speciale haken
krijgt om te testen, dan lees je dat dit speciale
hem zit aan de weerhaak die nu aan de
buitenkant gesitueerd is. Men ziet, er is echt
niets nieuws onder de zon, zelfs niet als het
om haken uit het land van de rijzende zon
gaat.
Peter was niet alleen zo vriendelijk om uit een
boek over bodemvondsten een bladzijde met
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informatie over dit type haken te kopiëren, nee
hij informeerde ook bij collega snuffelaars naar
mogelijke haakvondsten en met succes. Het
eind van het liedje dat nog lang niet uit is, werd
dat ik wel een stuk of 10 oude tot zeer oude
vishaken in mijn bezit kreeg, van heel groot tot
superklein zoals de foto laat zien en let op de
10 eurocent als indicatie voor het formaat. Het
meest gecharmeerd ben ik zelf van een kleine
benen haak en ik heb geen flauw idee hoe oud
dat haakje is, waar het vandaan komt en voor
welke vissen men het gebruikte.Zijn er dus
leden die wat meer over deze haken materie
weten, ik houd me aanbevolen voor informatie.

Kijk, dit soort gebruiksinstrumenten van
vroeger laten me dagdromen over de visser
die dit gereedschap gebruikte en ik vraag me
dan altijd af welke vissen hij ermee onthaakt
heeft. Een van de laatste dingen die Peter uit
die slappe veenbodem gehaald heeft, is een
lakenzegel van ene Barend Bruyn met daarop
zowel de naam Snoeck als de afbeelding van
een snoek. Hij is nu al weer geruime tijd in
allerlei archieven aan het snuffelen waarom
deze snoek en de naam snoeck op het zegel
staan, misschien heette de zaak van Barend
wel “In Den Snoeck”.

Mijn broer vond niet alleen metalen zaken op
visgebied, nee ook aardewerk, Delftsblauwe
tegeltjes en graten van vissen kwamen naar
boven. Er kwam zelfs een echte vis naar
boven maar die was wel van brons of messing
en we hebben beiden geen flauw idee hoe oud
dit visje, dat misschien op een snoek lijkt maar
het toch niet is, dan wel mag zijn en waarvoor
het diende in die goede ouwe tijd.

Het lakenzegel met slecht leesbare naam
Snoeck en tekening snoek

Bronzen snoekje: dit is het visje waarvan
we niet weten waarvoor het diende.
Dat weten we wel van een koperen instrument,
eigenlijk zijn het er 2, met een ringetje om aan
b.v. je riem te hangen. We hebben het nu over
een heel oude hakensteker, compleet met
inkepingen, en een pincet waarmee men het
haakje uit de bek van de vis kon verwijderen.

De hakensteker met pincet

Dat ik deze zeer oude zaken uit een veel
verder verleden niet aan het eerste de beste
VHV lid dat er in geïnteresseerd is over doe,
lijkt me logisch. Maar mochten er leden zijn die
heel specifiek b.v. oude haken verzamelen,
dan is de kans aanzienlijk groter dat ze heel
misschien toch van eigenaar veranderen en
dan ook meer tot hun recht komen dan bij mij
in dat doosje in die donkere kast.
Ik zie dat ik al weer aardig op mijn praatstoel
zit en tenslotte wil ik het nog hebben over een
laatste
randverschijnsel
dat
misschien
interessant is voor andere leden.
Hickory,
splitcane, greenheart en vooral
bamboe
Van bovenstaande materialen zijn en worden
nog steeds hengels gemaakt en je zou een dik
boek vol kunnen schrijven over deze
materialen die voor heel wat visplezier gezorgd
hebben.
Ik ben opgegroeid met bamboe hengels en
was vooral vroeger content met de lichte
Japanners die je ook nog mooi in elkaar kon
steken als je klaar was met vissen. Ik heb de
eerste volglas hengels zien komen, later werd
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het holglas en ik zal heel wat spinhengels van
goede conolon holglas blanks gemaakt
hebben. Die blanks en alles wat je verder
nodig had zoals kurken, geleideogen en
reelringen kocht ik dan bij de hengelsportzaak
van Cees Bijvoet in Alkmaar waar ik in mijn
vorige artikel al het een en ander over schreef.
Na het holglas kwamen dan tenslotte de
carbon hengels en waarschijnlijk nog veel
meer de hengels van glasvezel of ander
materiaal zoals kevlar met als toevoeging wat
carbonvezels en dan mocht je het toch een
carbonhengel noemen. Maar goed, over al die
z.g. composiet hengels wil ik het nu helemaal
niet hebben. Ik ga weer terug in de tijd dat die
moderne spullen er nog niet waren. Een tijd
waarin heel goede hengels van splitcane en
niet van hazelaar takken, van hickory en van
greenheart gemaakt werden en de mindere
hengels van bamboe.
Ik weet nog goed hoe lang het duurde voordat
ik het bedrag dat een vierdelige donkerbruine
bamboehengel met koper in koper bussen bij
de Wed. van Braam bij elkaar gespaard had
met het vangen en verkopen van aasvisjes. Ik
heb die hengel niet meer, die is al snoekende
ter ziele gegaan en echt niet aan een
metersnoek, waarschijnlijk meer aan het
ontbreken van enig onderhoud, hoe je die
hengel in goede conditie moest houden, wist je
toch immers niet.

Heel oude haken en die ene met al die
oxidatie komt van voor onze jaartelling
En laat ik meteen maar heel eerlijk zijn en met
de deur in huis vallen: ik weet het nog steeds
niet en denk dat het nu toch wel eens tijd wordt
dat ik het leer. Waarom? Heel eenvoudig, ik
heb in de loop der jaren van heel veel lezers
en kennissen oude bamboe hengels gekregen
omdat ze weten of wisten dat ik geïnteresseerd
was in oud hengelsportmateriaal. Ik heb ze niet
geteld, maar ik weet wel dat ik inmiddels een
aardige verzameling oude bamboehengels
alsmede nog een aantal gemaakt van
greenheart
en
splitcane,
bij
elkaar
gesprokkeld, zo heet dat toch bij hout, heb. En

ik weet ook dat ik er qua onderhoud nog geen
ene moer aan gedaan heb en dat dit
langzamerhand toch wel eens mag gebeuren.
Als er lezers zijn met goede tips wat betreft
onderhoud en juiste manier van bewaren, ik
houd me aanbevolen. Zijn er echter lezers die
speciaal dit soort hengels uit grootvaders tijd
verzamelen, dan is het misschien ook
verstandig om dat aan me te laten weten en
zou het kunnen zijn dat ik dat onderhoud niet
ga uitvoeren als we het over een redelijke
vergoeding of ruilobject eens kunnen worden.
Ik denk dat ik maar eens een eind ga breien
aan dit verhaal dat ik met een bepaalde
intentie geschreven heb en wel deze: als door
deze bijdrage en misschien die van enkele
andere leden het weer zover komt dat er
genoeg kopij komt om weer twee nummers per
jaar van De Vissende Verzamelaar uit te
geven, dan heb ik er een heel goed gevoel aan
overgehouden en wil ik bij deze wel min of
meer toezeggen dat ik voor de komende
nummers nog wel meer artikelen kan en wil
schrijven. Dat moet niet zo moeilijk zijn want ik
heb nog meer “randverschijnselen” in huis en
dan denk ik aan een grote verzameling
visspeldjes, postzegels met vismotieven,
stickers en badges en niet te vergeten nog een
doos
met
oude
molens.
Naast
dit
achtergrondmateriaal is er dan natuurlijk nog
genoeg te vertellen over mijn eigenlijke
verzamelgebied rond de vis die mijn leven
veranderd heeft: de snoek.
Ik hoop dus dat die leden die mij geschreven
hebben naar aanleiding van mijn vorige artikel
en waar soms een vrij lange en intensieve email correspondentie uit voort kwam, hun
schrijverskwaliteiten nu eens aan de andere
leden tonen via een kort of lang artikel. Maar
misschien moeten we wel een rubriek starten
zoals ik vroeger in Voor en door DE VISSER
jarenlang met Jan Schreiner gevoerd heb. Die
rubriek “Van Jan … aan Jan” was behoorlijk
populair en zoiets moet toch ook in ons
clubblad mogelijk zijn? Onderwerpen genoeg
zou ik zeggen, er moet alleen iemand mee
beginnen, zo eenvoudig is dat.
Tenslotte nog even mijn normale en e-mail
adres en ik hoop dat de reacties in 2004
komen ten teken dat we eind 2004 nummer 21
van ons clubblad ontvangen hebben.
Jan Eggers, Postbus
Bovenkarspel,
(NL)
the.pike.ferret@hetnet.nl
Jan Eggers

31, 1610 AA
en
e-mail:
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DE IDEALE MITCHELL
Enige tijd geleden merkte ik -zowel op
verzamelbeurzen als op het internet- een
verdacht groot aanbod van zogeheten Mitchell
"casting" of "tournament" modellen (hierna
aangeduid als TM). Voor niet ingewijden:
molens die enkele tientallen jaren geleden
werden ingezet bij het afstandwerpen en
daarom waren uitgerust met gelaagde spoelen.
Deze spoelen zien er uit als een bruiloftstaart
met 2, 3 of 4 verdiepingen. Originele -door
Mitchell
gebouwdemodellen
waren
gebaseerd op het klassieke "300"-model. Toch
waren er enkele belangrijke verschillen: zowel
typeaanduiding
op
de
sluitplaat
als
serienummer in de voet ontbraken, de as was
verlengd wegens de extra hoge spoel en
verder beschikten ze steevast over een extra
tandwiel (duidelijk te zien op de sluitplaat) om
de molenkop in wijzerszin te laten draaien.
De molens die in relatief groten getale op de
verzamelmarkt werden aangeboden, hadden
slechts twee dingen gemeen met de originele
modellen. Dit waren enerzijds de extra hoge
spoel en verder ook de... extra hoge prijs. Snel
werd door kenners geopperd dat hier wel een
handige jongen kon achterzitten die deze aluminium- spoelen zelf maakt of laat maken.
Argeloze
verzamelaars
betaalden
hier
ongezond hoge prijzen voor!

maakte. De geïnvesteerde werkuren maken
het geheel echter compleet oninteressant. Een
eerste poging neemt ongeveer 30 uur in
beslag want bijna alles moet worden
overgedaan. Ook moet je kunnen beschikken
over voldoende onderdelen, anders houdt het
al onmiddellijk op. Laat het duidelijk zijn, ik heb
het al één keer gedaan voor een goede vriend:
dit exemplaar is uitsluitend voor zijn privé
verzameling bestemd en zal nooit te koop
worden aangeboden! We kozen samen voor
een type waarvan we beiden overtuigd waren
dat iets dergelijks nooit door Mitchell werd
vervaardigd.

Gewoon VAKWERK
Na deze vingeroefeningen heb ik de smaak te
pakken gekregen en ben maar meteen verder
gegaan. Na wat zoeken kwam ik er achter wat
de exacte componenten zijn om een TM te
maken. Heel in het kort, het is een verzameling
van een speciale 300 en een linkshandige 300.
Voor de fabriek, die alle onderdelen nieuw
voorhanden had, was het op deze wijze heel
eenvoudig de juiste combinatie van tandwielen
tot één geheel te maken; vervolgens wordt er
een tussentandwiel toegevoegd en de TM is in
principe gereed.

CAP “Casting” bouwjaar... 2004!
Zijn die nepmodellen dan zo gemakkelijk te
maken? Jawel, mits je kan beschikken over
een aangewezen machinepark en de nodige
vakkennis.
Dit is namelijk nodig als je het economisch
interessant maken wil en de balans tussen de
geïnvesteerde arbeid en de opbrengst van het
product bij verkoop een batig saldo kan
vertonen. Ikzelf bezit slechts een kleine
draaibank die het maken van een TM mogelijk

Gewapend met deze wetenschap heb ik een
eerste aanzet gemaakt. Jammer genoeg had ik
niet de beschikking over een links model. Ter
compensatie hiervan heb ik een kop met
vingerpick-up omgebouwd, een heel werk,
maar het is heel echt geworden. Bij het
bouwen van dit rechtsomdraaiende model liep
ik tegen een fout aan die in alle bestaande TM
modellen terug te vinden is. Waarschijnlijk is
dit gedaan vanwege het uiterlijk, dus uit
esthetische overweging, maar ondanks dit is
het fundamenteel onjuist. Bij mijn eigenbouw
heb ik dit dus verbeterd, iets minder mooi,
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maar wel zoals het hoort. Het resultaat is een
heel mooi uitziende 300 met halve beugel, die
rechtsom draait, zoals het ook hoort en tevens
een iets grotere opspoelsnelheid heeft.

Leuk spoeltje...
Als je dan toch de geest gevonden hebt ga je
natuurlijk nog even door, ik tenminste wel.
Probleem in deze was dat ik niet meer over de
onderdelen beschikte die voor een model met
een hele beugel nodig zijn. Inmiddels hebben
enige goede verzamelvrienden hiervoor
gezorgd, Luc en Joy hiervoor mijn dank, maar
ik ben een ongeduldig typje met tegenwoordig
veel
tijd.
Zoekend
in
een
Mitchell
servicecatalogus vond ik een ander model dat
ook bruikbare delen bevat en die toevallig wel
in mijn bezit waren. De rechtsomdraaiende kop
met alle toebehoren had ik dus nog steeds
niet. Soms krijg ik een brainwave en zo ook nu,
waarom niet eens te kijken wat er met een
CAP te doen is.

CAP, zonder die rare sprongetjes, dat is voor
een volgende “Special”. De overbrenging is 3,8
op 1, met de spoel van de CAP die iets groter
van diameter is (lijkt me het een goed model te
worden om te spinnen), hij heeft een soepele
loop, vergelijkbaar met de modernere
modellen,
die
van
die
industriële
vormbedervers. Die (weg)werpmolens, citaat
van een bevriende verzamelaar uit Zwolle.
Een ander voordeel zie ik in het eenvoudiger
worden van de molen op zich. Er komt één
tandwiel bij, maar tevens verdwijnen er drie.
Het ingewikkelde schuifsysteem, dat voor veel
speling zorgt, wordt vervangen door een veel
directer systeem met een simpel schuifblokje.
Al bij al lijkt het op een heel leuke combinatie
te worden, veel gelijkenis met een 300, een
soepele loop. De kwaliteit ga ik -als ik er klaar
mee ben- eens beproeven met een spinner bij
de A1 kolk bij Deventer. Als je met een
herziene Tamson goede resultaten kan
boeken, kunnen er hiermee helemaal geen
vistechnische problemen ontstaan.
Wordt -vanzelfsprekend- vervolgd...
Carl Kuipers
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

En toch zo nep als wat!
Terwijl ik dit schrijf, ligt links naast mij een
hybride, combinatie van een 440 en een CAP.
Deze “Special” draait rechtsom, heeft de
volledige kop en beugel van de CAP. De spoel
wil ik op dezelfde wijze laten bewegen als de

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

Tweede voorbeeld betreft "Flitsend Nylon" van
mijn oud-collega Jan Schreiner. De twee
eerste drukken (!) verschenen onder
verschillende uitgevers in 1950, de tweede
druk kwam uit in 1952, de derde in 1954, de
vierde in 1957, de vijfde in 1959, de zesde in
1962 (twee verschillende edities), de zevende
in 1967, de achtste en laatste druk, met
wederom twee edities, in 1968.
VERSCHILLEN
Men zou nu kunnen menen dat al die edities,
zowel die van Geudeker's boek als die van
Jan's bestseller, aan elkaar gelijk zijn. Wie dit
denkt begaat evenwel een enorme vergissing.
Alleen al bij het doorbladeren van de
verschillende drukken van "Flitsend Nylon"
wordt terstond duidelijk dat de illustraties vaak
verschillen, aangezien niet alleen de smaak
van de auteur zich in de loop der jaren
wijzigde, maar tevens omdat er in de
tijdspanne van bijna twee decennia dat dit
baanbrekende boek in druk bleef, ook zeer
veel op materiaalgebied (molens, hengels,
kunstaas, etc.) aan sterke veranderingen en
verbeteringen onderhevig was.
WIJZIGINGEN
De verschillen in de drukken kunnen lopen van
"gering" (=kleine correcties) tot complete
hoofdstukken die werden herschreven, sterk
gewijzigd of zelfs toegevoegd. Ik neem voor de
voet op de vierde druk van "Beet!" onder de
loep. Die verscheen in de Tweede Wereld
Oorlog en bevatte niet alleen een LOS
Erratabriefje met daarop vermeld twee
drukfouten (gelukkig de verzamelaar die dit
briefje nog in zijn bezit heeft!), maar ook nog,
eveneens op een los kaartje van zeven bij tien
centimeter, de volgende tekst: "In verband met
de bijzondere tijdsomstandigheden zijn de
illustraties in natura op de pagina's 63 en 115
niet opgenomen, aangezien beide soorten
zijde niet leverbaar zijn.'
ECHTER KAN NIET
Illustraties in natura? Ja, daar stonden de
eerste drukken van "Beet!" vol mee. Want niet
alleen bestond de originele boekenlegger van
die edities uit een heus "Rotterdammertje"
(dobber of pen), hier en daar waren op de
bladzijden doorzichtige papieren zakjes
geplakt, die originele haken en haakjes
bevatten, of monstertjes 'silk' en dergelijke. Het
zakje op blz. 63 was, zoals gemeld leeg. Maar
de begeleidende tekst kan ik u voor de
aardigheid aanreiken.
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MONSTERS
"Voor wie liever niet met silk op witvis vist, is
dit zijden snoer aan te bevelen." En op de plek
waar het zakje zich had moeten bevinden,
leest men: "Hier was bevestigd een monster
waterproefsnoer. Import: N.V. v/h Gebr.
Waterval, Amsterdam." En op blz. 115 staat te
lezen: "Een zeer sterk zijden snoer voor het
karpervissen met het rad'. En: "Hier was
bevestigd een monster karpersnoer 'Midnite'.
Trekkracht 18 Engelse ponden," en wederom
de naam en gegevens van Wasterval. Ik weet
niet hoe u hierover denkt, maar ik vind een en
ander zonder meer behoren tot de categorie
"Leuke Dingen Voor De Mensen."

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

Boeken voor de EUROBEURS

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

De
afgelopen
EUROBEURS
was
praktisch uitverkocht. Steeds meer
buitenlandse verzamelaars hebben
de beurs ontdekt en we vrezen dat
we voor de eerste keer in ons
bestaan, voor de
EUROBEURS 2004
op zaterdag 30 oktober, mensen
zullen moeten teleurstellen die
een tafel willen huren. Boek dus
tijdig
om
teleurstelling
te
voorkomen.
Een verwittigd
twee waard!!!

man/vrouw

is

er
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DE EINDIGHEID VAN EEN VERZAMELAAR
Het verzamelen van antiek hengelsportmateriaal is een bezigheid die een
verzamelaar in principe niet zal beletten om
oud te worden. Tenzij hij/zij er een gewoonte
van maakt om hartslagversnellende veilingen
te bezoeken. Bedenk dat je niet gek moet zijn
om te gaan verzamelen, doch dit wel aardig
meegenomen is.
Desondanks geldt ook voor een verzamelaar
dat-ie twee absolute zekerheden in het leven
heeft: de geboorte en het overlijden. Dan blijft
er bij het overlijden van een verzamelaar de
vraag over wat er daarna gebeurt met de
verzameling, die met veel liefde, toewijding en
geld is bijeengebracht. Één ding is vrijwel
zeker: de nabestaanden hebben bijna nooit
belangstelling voor deze -in hun ogenvreemde hobby.
Ik baseer deze stelling op de ervaring die ik over een periode van ongeveer 14 jaar- heb
opgedaan in de kleine wereld van
hengelsportverzamelaars. Het is zelfs zo dat
ikzelf pas echt ben gaan verzamelen na het
overlijden van Ronald Fenger, wereldkampioen
casten en hengelsportwinkelier. Ronald had
tijdens zijn leven als importeur van Hardy een
grote en kwalitatief hoogstaande collectie
Hardy reels en werpmolens verzameld. Het
was overigens geen wonder dat de kwaliteit zo
goed was, want zodra er een kleinigheidje aan
het Hardy materiaal mankeerde, nam Ronald
het mee naar Engeland en dan werd het
mankement in de Hardy shop verholpen.
Daar Ronald mij -als sportinstructeur- regelmatig raadpleegde om zijn spierkracht te
verhogen, opdat hij bij castingwedstrijden nog
verder zou kunnen gooien, kwam ik vaak in
zijn zaak in Rotterdam en stond dan in zijn
kantoor met mijn neus op zijn fraaie
verzameling. Ik moet nu tot mijn gloeiende spijt
bekennen dat ik destijds nauwelijks aandacht
besteedde aan al dat moois, want de
verzamelbacil was bij mij toen nog niet
ontwaakt.
Toen Ronald jaren later op veel te jonge
leeftijd overleed, zat zijn vrouw met die
verzameling opgescheept en zocht wanhopig
naar iemand die alles wilde kopen. Wat er toen
gebeurde grenst aan het ongelofelijke. Een
vriend van de familie is stad en land afgereisd
met de hele handel en kon met de grootste
moeite hier en daar wat kwijt. Maar het
grootste gedeelte van de collectie bleef

onverkocht. Iemand in de kring rond Ronald
moet zich toen herinnerd hebben dat ik
destijds met enige belangstelling naar Ronalds
verzameling heb gekeken en dus kwam de
familievriend met enige loodzware dozen naar
Eindhoven. Het werd me snel duidelijk dat de
familievriend het gesjouw goed zat was en de
zaak kwijt wilde. Ik maakte hem duidelijk dat ik
geen verzamelaar was en dus eigenlijk geen
belangstelling had.
Die mededeling veroorzaakte kennelijk enige
wanhoop bij de familievriend die zijn missie
zag mislukken en dit heeft er in belangrijke
mate toe bijgedragen dat er later een mild
onderhandelingsklimaat werd geschapen.
Want toen de inhoud van de dozen op de vloer
werd uitgestald, besefte ik dat dit een unieke
gelegenheid was om te gaan verzamelen.
Alleen... ik had geen notie van de waarde van
de ruim veertig reels en werpmolens. In een
opwelling heb ik toen een vreemde oplossing
gekozen: ik verdeelde alles over drie hopen.
Dit onder de noemer: goedkoop, iets minder
goedkoop en nog iets minder goedkoop en
bood voor iedere hoop een corresponderende
prijs, met de mededeling dat dit mijn definitieve
eindbod was.
En zo is mijn verzameling ontstaan en
voorwaar dit was een goed begin. Maar wat
een gedoe voor de erven van een
verzamelaar. Er zijn nu zeker enkele
honderden verzamelaars in Nederland en
Vlaanderen die ooit eens komen te overlijden.
We kunnen als medeverzamelaars alleen maar
hopen dat die verzamelingen, die allemaal een
stukje cultuurgoed vertegenwoordigen, voor
het nageslacht behouden blijven en weer in
verzamelaarkringen terecht komen.
Als bestuur vinden we dat we hieraan een
bijdrage moeten leveren. We doen daarom aan
iedere verzamelaar, jong of oud, het verzoek
om aan de toekomstige erven een mededeling
te doen (bijv. in een testament), dat zij zich
kunnen wenden tot het bestuur om
oplossingen
te kunnen krijgen voor de
verkoop of schenking van een hengelsportverzameling. Een briefje -of mailtje- naar onze
secretaris volstaat om meer uitleg te
verkrijgen.
Tot zover dit stukje realiteit en nu gaan we
weer lekker verzamelen!
Iwan Garay
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WEGDROMEN BIJ EEN OUDE PRENT
Stel je even voor: je leeft in -pakweg- 1700 en
je gaat op een zwoel zomeravondje vissen
samen met je vaste vismaat... Beiden 'gewone'
jongens aan hun klederdracht en haartooi te
zien.
Het visbootje (een overnaadse vlet?) ligt stevig
verankerd aan de steekstokken die tegen het
riet zijn geplant. De takken van de knotwilg
erboven, zorgen voor een natuurlijk dak. Het is
zo goed als windstil: het wateroppervlak ligt er
glad als een spiegel bij. Door wat zomerwolken
schijnt de volle maan.
Alles paraat om een succesrijke vispartij te
garanderen zou je denken. Eén van beide
hengels (uit Spaans riet?) ligt in het water en je
ziet duidelijk de dobber roerloos in het
wateroppervlak staan. De viskaar(*) die aan de
steven van het bootje dobbert, is wellicht nog
leeg.
Hoe anders de moedeloze gelaatsuitdrukking
verklaren van de visser vooraan? Zit me die
kerel toch te balen! Hij heeft er behoorlijk de

smoor in... Al uren zitten ze op deze
veelbelovende stek. Een maaltje paling zat er
hier tot op heden steeds wel in. En vannacht:
niks!
Zijn vismaat weet wel hoe dit komt. Wou je nou
echt paling tot aanbijten verleiden op een
nacht met volle maan?(**)
Oude of meer recente prenten kunnen slechts
op mijn interesse rekenen als ze wat te
"vertellen" hebben. Geen wonder dus dat deze
prent -de oudste uit mijn verzameling- mijn
voorkeur geniet.
Luc de Medts
(*) naar alle waarschijnlijkheid een stevenkaar,
in het Fries ook "skipkekear" of "stevenkear":
een viskaar die puntig is en gesleept kan
worden.
(**) met een vette knipoog naar vriend Jan
Eggers...

