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Verzamelaars en hun verzamelingen nader bekeken 
 
Tijdens de laatste VHV beurs in Oud Empel 
vroeg de voorzitter min of meer achteloos of ik 
nog een bijdrage voor het herfstnummer 2019 
van ons clubblad wilde maken. Mijn positieve 
antwoord wist hij al, alleen wist ik nog niet 
waarover deze bijdrage zou gaan. Een dag 
later kwam het idee voor dit artikel op een 
bijzondere manier tot stand. We gingen die 
zondag naar het museum “In ’t Houten Huis” in 
mijn geboortedorp De Rijp om de tekeningen 
van Henk Tol te bekijken.  Als toegift had men 
de tentoonstelling over de unieke 
verzamelingen van elf echte verzamelaars uit 
deze regio met een maand verlengd. Zeer 
geïnteresseerd keek ik naar objecten als 
paperclips, schaatsen, lieveheersbeestjes, 
olielampjes, rozenkransen en ook nog iconen.  
 
Meteen realiseerde ik me dat we als VHV ook 
een dergelijke expositie met leuke, gevarieerde 
spullen van onze leden kunnen organiseren. 
Maar eerst maar een kleine inventarisatie 
gemaakt van VHV leden met bijzondere 
verzamelingen en wie weet wat daar dan van 
komt. 
 

 
Een deel van de Abu collectie van Jeroen 
Mur 
 
Boeken, molens, hengels en kunstaas. 
 
Bovenstaande vier groepen vormen de bulk 
van de objecten die op de beurzen in Oud 

Empel en Vught gezocht en aangeboden 
worden. Deze groepen worden vaak weer 
onder verdeeld in specialistische afdelingen.  
 
Zo verzamelt Jeroen Mur vooral molens en 
reels van Abu, had onze voorzitter een 
geweldige collectie Mitchell molens en is Iwan 
Garay op zoek naar molens van Nederlands 
fabricaat.  
 

 
Henk Kat was blij met deze SSR14 
 
Mijn goede vriend Henk Kat mag ik ieder 
moment van de dag bellen als ik in een doos 
met kunstaas een Rapala plug in een aparte 
kleur of soms een prototype gevonden heb. Ik 
ga binnenkort bij Henk op visite om wat foto’s 
te maken van zijn Rapala verzameling. Via 
Henk kwam ik ook in contact met Duitse, Finse 
en Zweedse Rapala verzamelaars. Ze 
stuurden me digitale foto’s van hun 
verzamelingen met daarbij de vraag of ik nog 
aanvullingen had. Als voormalig adviseur van 
deze Finse pluggen fabrikant heb ik heel wat 
nieuwe modellen en pluggen in vreemde 
kleuren mogen testen en de verzamelaars zijn 
er gek op. En of het nu pluggen, boeken of 
molens zijn, je ziet al meer dat veel 
verzamelaars zich na verloop van tijd gaan 
specialiseren en zo echte experts op een 
bepaald deelgebied worden.  
 
Veertig jaar geleden verzamelde ik vooral 
Nederlandstalige visboeken en -bladen maar 
door mijn samenwerking met grote snoek 
professor Fred Buller, verschoof mijn interesse 
al meer richting snoekboeken. Speciaal voor 
dit artikel heb ik mijn boeken over de Esox 
familie geïnventariseerd en weet nu dat het er 
366 zijn. De meeste heb ik gelezen maar bij de 
snoekboeken uit Finland, Rusland, Tsjechië, 
Polen en Spanje bleef het bij plaatjes kijken. 
Door Internet en de vele websites van firma’s 
die snoekboeken aanbieden weet ik dat mijn 
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verzameling nog veel groter kan worden. Het 
liefst zou ik interessante Nederlandse 
visboeken en ingebonden jaargangen willen 
ruilen voor missende snoekboeken. Ik merk 
dat ik afdwaal van mijn oorspronkelijke verhaal 
dus terug naar VHV en niet-VHV leden met 
interessante verzamelingen. 
 

 
Een deel van de Jan Schreiner verzameling 
van Michel Vercoelen 
 
Kees Ketting, Cor van Beurden en Hans 
Durivou hielpen me op weg. 
 
Begin 80er jaren begon ik artikelen over 
kanjersnoek te schrijven en kwam ik in contact 
met hoofdredacteuren en auteurs van boeken 
over roofvis en dan vooral snoek. Ik kwam bij 
veel van deze oudere collega’s wel eens op 
visite en dan lieten ze trots hun verzameling 
zien. Kees Ketting kon je blij maken met 
automatische vliegenreels, Cor van Beurden 
liet me oude Nederlandstalige visboekjes zien 
en Hans Durivou verzamelde splitcane hengels 
en kunstvliegen.  
 
Door Kees Ketting kwam ik in contact met de 
VHV en vervolgens met veel nieuwe 
verzamelaars. Ik geloof dat Cor van Beurden, 
die bij me in de buurt woonde en met wie ik 
vaak viste, als een van de eersten een artikel, 
met lijst, over visboeken schreef. Een lijst die 
later o.a. door A.B.(Tom) Flipse uitgebreid is 
en voorzien van richtprijzen in guldens.  
 
Als hoofdredacteur van Voor en door DE 
VISSER kwam ik in contact met 
gepassioneerde verzamelaars als D.H. van 
Bommel, Jean-Paul Ceulemans, Hugo Martel, 
Hennie Hoefakker en Michael Flipse. Dat was 
de periode waarin ik me al meer begon te 
interesseren voor visboeken in de Nederlandse 
taal en veel geruild heb. Ruilen met andere 
verzamelaars vind ik nog steeds interessanter 
dan een dik pak bankbiljetten voor dat 
missende item betalen. Het geeft me een 
tevreden gevoel en vaak een brede glimlach 

op het gezicht van m’n collega. Vooral de 
laatste jaren heb ik veel geruild met hierboven 
genoemde verzamelaars en ik weet zeker dat 
het spreekwoord “Van ruilen komt huilen”, hier 
niet van toepassing was. 
 
Op visite voor foto’s voor dit artikel. 
 

 
Super Shad Raps in vele kleuren 
 
Een verhaal over leuke verzamelingen wordt 
pas echt interessant als je ze kunt voorzien 
van bijpassende foto’s. In de eerste jaren van 
mijn verzamelkoorts ging ik al op visite bij Cor 
van Beurden, Jan Schreiner, Andre Steentjes, 
Hans Durivou, D.H van Bommel, Kees Ketting 
en niet te vergeten Ome Karel Leydsman. 
Ome Karel had een schitterende verzameling 
postzegels met visserij onderwerpen. Ik vroeg 
dan altijd beleefd of ik foto’s van de collectie of 
topstukken mocht maken en het antwoord was 
altijd positief.  
 
Bij enkele van de huidige, actieve 
verzamelaars heb ik voor dit artikel nog wat 
nieuwe foto’s gemaakt en met plezier 
geluisterd naar de mooie en soms spannende 
verhalen die het verkrijgen van bepaald object 
nog specialer maakte. Michel Vercoelen is 
trots op de pijp van Jan Schreiner en Michael 
Flipse kon ik gelukkig maken met een brief van 
Rein van Rutten over zijn moeizame relatie 
met Jan Schreiner. Hennie Hoefakker koestert 
de gesigneerde luxe editie van Redmire Pool 
en Jeroen Mur vindt de dozen vol met Abu 
onderdelen het einde. Ik kan zo nog wel een 
tijdje doorgaan maar doe dat niet want ik moet 
nog foto’s selecteren.  
 
Blijft over de vraag wat mijn topstukken zijn? 
De luxe edities van boeken van Fred Buller en 
Richard Walker met persoonlijke opdracht. 
Misschien geeft dit artikel de aanzet tot een 
expositie van mooie spullen van VHV leden 
zodat er veel leden van kunnen genieten. 
 

Jan Eggers 


