
WAAROM, WAAROM, WAAROM? 
 
Laat ik beginnen met het geven van mijn 
definities van achtereenvolgens een 
Verzamelaar, een Handelaar en een 
Verzamelaar-Handelaar. 
Een Verzamelaar is iemand die een aantal 
objecten, in ons geval hengelsportgerei, bijeen 
brengt die samen een geheel vormen (vaak gaat 
het hierbij om waardevolle of interessante za-
ken). 
Een Handelaar is iemand die in- en verkoopt om 
daardoor winst te maken (het verschil tussen 
inkoop- en verkoopprijs, na aftrek van kosten) 
om zodoende in zijn levensonderhoud te 
voorzien. 
Een Verzamelaar-Handelaar is een combinatie 
van deze beide begrippen, met dien verstande 
dat de Verzamelaar-Handelaar niet hoeft te 
leven van de winsten die hij of zij eventueel 
maakt; ook kan hij of zij met de opbrengst van 
zijn of haar activiteiten de eigen verzameling 
aanvullen of uitbreiden. 
 
ACHTER HET NET 
 
Vanwaar de vreemde titel van deze bijdrage? 
Wel, op onze Eurobeurs in Eindhoven 
overkwam mij het volgende. Een standhouder - 
Verzamelaar?, Handelaar?, Verzamelaar-
Handelaar? - bood een object aan waarvoor ik 
interesse had. De vraagprijs bedroeg ƒ 55,00. Ik 
probeerde af te dingen, waarop de standhouder 
mij ervan trachtte te overtuigen dat het object 
écht wel 55 gulden waard was. En hij bleef 
koppig bij die prijs. 
Na in de loop van de dag verschillende malen 
langs de bewuste stand te hebben gelopen, u 
kent dat wel, besloot ik tenslotte toch het 
betreffende voorwerp voor 55 gulden te kopen. 
Toen ik bij de stand kwam, zag ik echter tot mijn 
schrik dat de standhouder, HET object in de 
hand, met een buurman (Verzamelaar?, Hande-
laar?, Verzamelaar-Handelaar?) stond te 
onderhandelen. Ook mij is niets menselijks 
vreemds en ik luisterde stiekem naar hun 
conversatie. Weet u wat geschiedde? Het door 
mij begeerde wisselde van eigenaar voor de 
somma van 45 piek. Mijn vraag: waarom kon er 
voor mij geen tientje af? Ik keerde dan ook met 
een lichte kater huiswaarts. 
 
HANDEL 
 
Het zou me overigens niet verbazen wanneer 
het door mij begeerde artikel (misschien wel op 
dezelfde dag!) voor een hoger bedrag elders op 

de Eurobeurs is aangeboden. 
Ik heb sterk de indruk dat door handelwijzes als 
deze de beursprijzen zodanig de hoogte in 
worden gedreven dat een modale Verzamelaar 
er op den duur niet meer aan te pas komt. Ik 
vrees dat er een moment komt waarop bij 
gebrek aan belangstelling van de échte 
Verzamelaar (omdat het voor hem of haar niet 
meer mogelijk is de hoge prijzen op te hoesten) 
nog slechts wordt gehandeld tussen 
standhouders en bekende hengelsporters 
onderling. Daardoor zal de Verzamelaarsbeurs 
gedoemd zijn te sluiten. 
 
VERZOEK 
 
Heren, c.q.Dames Handelaren en Verzame-
laren-Handelaren, keer aub terug tot de realiteit 
en biedt Verzamelaars weer de mogelijkheid 
hun collectie te complimenteren tegen 'betaalba-
re' prijzen. Dat houdt de moed erin en de lust tot 
verzamelen levendig! Met een misschien iets 
lagere winst dan tot nu toe gebruikelijk, is het tij 
wellicht te keren. Maar wanneer men zichzelf uit 
de markt blijft prijzen, is het met de handel 
gedaan. 
 

Hans Roestenburg 
 
 
De volgende korte reactie sluit 
merkwaardigerwijs bijna naadloos aan bij de 
vorige. Toeval? KK. 
 
 

NEGATIEVE 
ONTWIKKELING 

DREIGT 
 
Op de Utrechtse rommelmarkt (in de Veehallen) 
is voor een hengelsportverzamelaar de laatste 
jaren bijna niets interessants meer te vinden - 
laat staan dat men nog zaken aantreft die het 
aanschaffen waard zijn. De waarschijnlijke 
oorzaak, zo meen ik, dient te worden gezocht in 
het feit dat er zoveel opkopers/handelaren zijn. 
Je merkt al gauw dat wanneer men de markt 
voor het publiek opent, de eventueel aanwezige 
bijzondere zaken reeds onderhands zijn 
verkocht. De Verzamelbeurs in de Jaarbeurs-
hallen vertoont al jaren krek dezelfde trend. Kom 
je op tijd binnen en vraag je naar hengel-
sportspullen, dan luidt het antwoord steeds 



vaker: "Nee, die heb ik gisteravond al verkocht." 
Volgens mij kappen verzamelaars vaak met hun 
hobby vanwege dergelijke praktijken. De 
handelaren zelf verpesten hun markt! Snappen 
ze dit niet? Willen ze het soms niet begrijpen? 
Of huldigen ze het standpunt handel is handel? 

Zet deze ontwikkeling zich door, dan vrees ik dat 
nog meer collectioneurs noodgedwongen 
afhaken. En daar is niemand bij gebaat, laat 
staan gediend. 
 

Henny Hoefakker 
 
 


