
Over beurzen en boeken 
 
 
De laatste Eurobeurs in Eindhoven was een 
schot in de roos. Er was veel publiek, er waren 
vele standen met uiteenlopend materiaal en de 
sfeer was opperbest. Het samengaan van VHV 
en ACE is daar zeker niet vreemd aan en ik 
denk dat iedereen opgelucht ademde toe men 
vernam dat het gezond verstand had 
gezegevierd. 
Ik hou van deze gebeurtenis (en ook van Oud-
Empel met zijn speciale charme) en maak er 
een jaarlijks weekend van in Eindhoven, wat er 
ook voor zorgt dat mijn vrouw reikhalzend naar 
de beurs uitkijkt en er voor zorgt dat ik de 
hotelreservatie niet vergeet. 
 

Liefde is samen naar de beurs 
gaan… 

 
Ik ontmoet er telkenmale goede vrienden, 
toevallige vrienden die ik slechts op onze 
beurzen tegen het lijf loop en hopen 
kennissen, waarvan de begroeting zo hartelijk 
is dat men zou denken dat we verre familie zijn 
en, weet, dat ik soms hun naam niet eens ken! 
 
Mijn interessepunten als vliegvisser gaan uit 
naar vlagzalm, naar visboeken in het bijzonder 
en dan meer bepaald oude Belgische 
visboeken. Oude boeken en tijdschriften zijn 
verrijkend en boeiend. Via mijn vriend Jean-
Pierre Sougné (ook steeds aanwezig op de 
beurs) kon ik inzage krijgen van het tijdschrift 
"Pêche & Pisciculture", jaargangen circa 1890-
1940. Hoe boeiend is het te lezen over de 
zalmvangsten op de Maas in het begin van de 
20e eeuw en hoe deprimerend is het te 
ervaren hoe men de kip met de gouden eieren 
heeft gedood. 
 
Boeken op de kop tikken is niet meer zo 
gemakkelijk als 25 jaar geleden.  
Vele boeken verschenen vroeger in een 
beperkte oplage (dikwijls op inschrijving), zodat 
vele interessante exemplaren bijna niet meer 
in omloop zijn. Er zijn ook meer verzamelaars 
gekomen. En de prijzen tegenwoordig 
schrikken velen af. Vooral de Engelse 

(professionele) boekverkopers op de beurs 
durven exorbitante prijzen vragen, dikwijls m.i. 
niet verantwoord. 
Een gaaf exemplaar van de klassieker 'Pris sur 
le vif’ (1953) van Charles Ritz kun je nog 
courant kopen voor een prijs van €100,00 tot 
€150,00. Wanneer dergelijke beroeps er dan 
zomaar  £ 425,00 voor vraagt, is het niet 
moeilijk dat deze mensen steeds klagen dat de 
verkoop niet goed gaat, wat ik trouwens reeds 
jaren hoor. Dit is maar één van de vele 
voorbeelden die ik zou kunnen aanhalen. 
 
Maar wees gerust, koopjes zijn er op de beurs 
nog steeds. Wie gewoonweg graag over zijn 
hobby leest, komt zeker aan zijn trekken. 
Voor amper 10 euro kocht ik (nog) een 
exemplaar van 'Waarom Vliegvissen' van Jan 
Veenhuysen, het beste boek ooit verschenen 
over vliegvissen in ons taalgebied (ik ontdekte 
het spijtig genoeg véél te laat). 
Voor een schamele 3 euro kocht ik een 
propere kopij van W.C. Stewart's ´The 
Practical Angler'. Het was weliswaar een 
zoveelste uitgave, (de eerste dateert van 
1857), maar het was me uitsluitend om de 
inhoud te doen. En het uitmuntend boek 'Les 
Ombres et leur Pêche' van Macchioni, als 
nieuw, kon ik toch zomaar niet laten liggen 
voor 8 euro. De prijzen van de Franse 
boekverkopers waren zeker meer realistisch. 
 
Nog dit. Ik zou de Heren boekenverkopers 
willen vragen hun prijzen, refertes etc. in de 
boeken te willen aanbrengen met een zeer 
zacht potlood. Ik heb immers steeds moeite 
om deze gegevens uit te gommen; meestal 
slaag ik er niet volledig in en/of beschadig of 
kreuk ik het kwestieus blad. Een 3B met een 
geen al te scherpe punt doet uitstekend de job, 
wanneer je niet te erg druk uitoefent op het 
potlood. 
 
Vind je ergens een oud Belgisch boek, denk 
dan eens aan mij. 
 

Hugo Martel 
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