
 

Toegevoegde waarde 
 
De voorlaatste “De Vissende Verzamelaar” 
deed mij besluiten ook weer eens een bijdrage 
te leveren voor ons clubblad. Vooral het stuk 
van Jan Eggers over zijn boekenverzameling 
heeft mij aan het denken gezet. “Specialiseren 
en miniseren?” 
 
Zelf ben ik lang niet compleet met mijn 
boekenverzameling volgens de lijst van de 
heer Flipse, maar dat is gezien de prijzen van 
sommige boeken ook niet mijn streven. (De 
heer Flipse kun je trouwens gewoon bellen en 
hij was bij mij nog nooit te beroerd om tegen 
een zacht prijsje een update van zijn lijst op te 
sturen). 
 
Sommige boeken vind ik niet eens mooi om te 
hebben, wat dat betreft wil ik ook wel weer wat 
boeken kwijt. Misschien toch ook eens een 
tafel huren in Oud-Empel i.p.v. alleen maar 
kopen!? Maar goed, ik schrijf dit stukje eigenlijk 
om jullie het volgende onder de aandacht te 
brengen. 
 
Begin jaren ’90 kocht ik in Amsterdam op de 
Rozengracht bij een kringloopwinkel het boekje 
“Zilver en goud uit plas en polder” van A. van 
Onck en C.J. van Beurden, Het vissen op 
voorn. 
Jaren later zag ik pas dat er iets in geschreven 
was en weer later besefte ik dat er iets van de 
auteur C.J. van Beurden zelf stond (zie ook de 
afbeeldingen aan het eind van dit artikel), 
namelijk: 
 

Opgedragen  aan  P.J. Steegers 
Als  mede-pionier  van  de 
Nederlandse vliegvisserij 

 
Den  Haag 

25 dec. 1960 
C.J. van  Beurden 

 
Goh, dat is leuk, dacht ik. Toegevoegde 
waarde! Verder weet ik niets van deze auteur 
en nog minder van wie de heer Steegers was. 
Misschien de ouderen onder ons wel? Zelf ben 
ik van 1964. Valt dit dan onder de zgn. 
“boeken met een opdracht” of is dat iets 
anders? Graag een reactie hierop, misschien 
van jou, Jan Eggers, want je hebt Cor van 
Beurden gekend, zoals ik las in je stuk. 
 

Michiel Vercoelen, Hoorn 
σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ 

Antwoord Van Jan Eggers op de brief van 
Michiel Vercoelen: 
 
Nog meer toegevoegde waarde 
 
Toen ik de brief van Michiel Vercoelen van 
onze voorzitter doorgemaild kreeg, vielen me 
twee zaken op en wel deze. Ten eerste 
vermoedde ik dat onze briefschrijver niet de 
complete serie Hengelsport in de praktijk en 
nog meer specifiek Hengelwater in Nederland 
bezit want anders had hij de naam P. J. 
Steegers als medeauteur van die boekjes over 
de viswateren per provincie, vast wel gezien. 
Een tweede zaak was de woonplaats van 
Michiel Vercoelen, te weten Hoorn want dat is 
hemelsbreed nog geen 15 km bij me vandaan. 
En omdat de naam Vercoelen nu niet echt een 
Westfriese naam is, ben ik even in het 
telefoonboek gaan zoeken en had deze 
persoon in kwestie binnen 20 seconden aan de 
lijn. Ik heb Michiel verteld dat ik nog wel een en 
ander weet over genoemde personen en dat 
we deze informatie mee zullen nemen in een 
volgende aflevering van ons clubblad en daar 
was hij content mee. 
 
Kennismaking via Zweden 
 
De allereerste keer dat ik de naam C. J. van 
Beurden tegen kwam en zelfs een plaatje van 
deze persoon met grote snoek zag, was begin 
zestiger jaren toen ik een oude Abu Napp och 
Nytt catalogus uit 1956 in handen kreeg. Op de 
pagina’s 8 en 9 kon men lezen dat er toen al in 
93 landen met Abu materiaal gevist werd en 
om dat te illustreren had men 10 foto’s van 
vissers uit verschillende landen met grote 
vissen er bij geplaatst. Onder de kop Holland 
vinden we dan de opmerking van Mr. C. J. van 
Beurden uit Den Haag dat er geen beter 
kunstaas is dan de Abu spinner, die we op 
pagina 46 afgebeeld vinden. Hij laat op de foto 
een van de vele grote snoeken die hij met 
deze spinner ving, zien. Ik weet nog dat ik toen 
dacht dat als deze spinner rondom Den Haag 
goed is, hij ook in mijn Hollandse polders goed 
moest zijn. 
Een misrekening want het was een 
verzwaarde spinner die snel vast zat maar het 
resultaat was wel dat ik via hengelsport-
winkelier “Abu Ceessie” Bijvoet uit Alkmaar in 
het bezit kwam van onverzwaarde Abu Reflex 
spinners en daar heel veel jaren goed mee in 
mijn polderwateren gevangen heb. Verder 
weet ik nog uit die periode dat ik altijd grote 
bewondering had voor de vissers die er in 



slaagden met een foto in de Abu catalogus te 
komen. Ik was veel te naïef om te beseffen dat 
dit via zakelijke contacten veel sneller ging en 
dat dit o.a. de reden was dat je soms jaar na 
jaar foto’s van dezelfde vissers, ik denk dan 
b.v. aan Börge Munk-Jensen uit Denemarken, 
zag verschijnen. 
Pas later heb ik ook begrepen waarom het 
voor Cor van Beurden niet al te moeilijk was 
om in de Abu catalogus te komen: hij werkte 
toen bij de Firma A.P.A. Sciarone in de 
Molenstraat 67 in Den Haag en heeft later 
deze winkel overgenomen en nog weer later 
verkocht aan Erik Bansberg. Destijds was 
Sciarone de importeur van Abu voor Nederland 
en ziedaar de link. 
 
Samen met van Onck 
 
Maar goed, we gaan verder. Het begin van de 
zestiger jaren was ook de periode waarin Cor 
van Beurden samen met A. van Onck een 
13tal boekjes in de serie Hengelsport in de 
Praktijk schreef en ik er ondanks mijn kleine 
budget van Fl. 1,25 per dag als dienstplichtig 
militair enkele van kocht voor de somma van 
Fl. 4,50. In die tijd was ik ook al abonnee van 
De Sportvisser en kreeg ik het bondsblad van 
de AHB, Algemene Hengelaarsbond, met de 
titel “De Nederlandsche Hengelsport” 
regelmatig onder ogen. Ik kwam de naam Cor 
van Beurden  wel eens tegen bij artikelen en 
evenementen op castinggebied en dat bleef zo 
tot begin 1985. 
 
Bestuurslid van de SNB 
 
In die periode kreeg ik een brief of een 
telefoontje van Cor van Beurden met de vraag 
of we bij de kort daarvoor opgerichte 
Snoekstudiegroep Nederland-Belgie, zeg maar 
SNB, misschien nog een bestuurslid of iemand 
die kon helpen met diverse dingen, konden 
gebruiken. Ik was behoorlijk verbaasd want ik 
wist met wie ik te doen had en mijn antwoord 
was positief. Kort daarna ben ik naar De Aak 
nummer zoveel in Wieringerwerf gereden voor 
een eerste ontmoeting met Cor en die was 
zeer plezierig en educatief. Naast zijn grote 
verzameling boeken en tijdschriften op 
hengelsportgebied, was ik vooral geïmponeerd 
door allerlei zaken, van oude opgeknapte 
hengels tot roestvrijstalen relingen voor zijn 
boot, die hij zelf in elkaar geknutseld had. Wat 
zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. 
Maar goed, Cor werd bestuurslid van de SNB 
en had als specifieke taak het maken en 
regelen van allerlei apart klussen en stukjes 
schrijven voor ons clubblad. Hij verzorgde de 
demonstratiekist van de SNB, ging mee naar 

de SNB stand op de Visma en we waren blij 
met hem als viscale duizendpoot. Op het 
persoonlijke vlak kon ik ook heel goed met 
hem opschieten, we gingen samen op paling 
en baars vissen in de polders en het 
Amstelmeer. Hij bond droge vliegen voor me, 
knapte een paar oude splitcane en greenheart 
hengels voor me op, paste pluggen en ander 
kunstaas aan en…. we waren heel veel met 
onze verzamelingen oude boeken bezig. Ik 
heb heel wat dubbele boeken van hem 
gekocht of geruild voor nieuw 
hengelsportmateriaal waar ik als adviseur van 
enkele van de grootste hengelsportfirma’s vrij 
goed aan kon komen. En ook al was zijn vrouw 
er niet echt blij mee, Cor was weer gelukkig 
dat hij als oudgediende weer kon meedraaien 
in het moderne hengelsportwereldje. Dat zijn 
vrouw al die nieuwe activiteiten met een 
bezorgde blik bekeek, kon ik snappen want 
Cor zijn gezondheid was fragiel. Net als mijn 
vader had hij longemfyseem en vaak piepte hij 
als een krakkemikkige fiets als hij ademde en 
dat was een angstig gehoor. Maar hij wilde van 
geen ophouden weten, hij moest en hij zou 
mee naar die warme, rokerige Visma of SNB 
Manifestatie. Ook al kreeg hij na een attaque 
moeilijkheden met zijn ogen, hij regelde een 
paar bolle buitenspiegels zodat hij toch kon 
autorijden, hij gaf niet snel op. In de zomer van 
1986 raakte hij weer in het ziekenhuis in 
Alkmaar en toen ik hem voor het laatst 
bezocht, kort voordat ik naar de AFTMA beurs 
in ik geloof Las Vegas moest, vroeg hij nog of 
ik nog zo’n mooi glanzend jack dat al die 
bekende wedstrijdvissers op black bass 
droegen, voor hem mee kon nemen. Ik heb dat 
jack toen nog geregeld maar bij terugkomst 
was Cor echter al overleden. Het enige dat ik 
daarna nog vernomen heb is dat er veel gedoe 
over de waarde van zijn verzameling 
visboeken en de verkoop ervan geweest is. Ik 
heb me er bewust niet mee bemoeid en weet 
ook niet wat er met al zijn hengelsportspullen 
en boeken gebeurd is. 
Wat ik wel weet is dat hij een van de eerste 
boekenverzamelaars was die in een van de 
hengelsportbladen een artikel met lijst van de 
Nederlandstalige visboeken publiceerde. Toen 
ik hem na publicatie vroeg waarom hij een 
aantal zeldzame boeken waarvan hij zeker en 
vast het bestaan wist, toch niet in de lijst 
opgenomen had, kwam er een interessant 
antwoord. Hij had dat bewust niet gedaan 
omdat hij deze boeken niet bezat en nu hoopte 
dat iemand enthousiast zou reageren met de 
mededeling dat hij nu toch een boekje 
gevonden had dat niet in deze lijst stond. “En 
als ik het dan kan kopen of overnemen, ben ik 
ook weer wat verder met mijn verzameling en 



maak ik geen slapende honden, dus collega 
verzamelaars, wakker.” Ik vond deze truc toch 
wel handig en weet dat het met enkele boeken 
ook zo gegaan is. 
Tot zover wat informatie over een goede 
allround visser waarvan ik veel geleerd heb en 
ik ben blij dat we nog een paar jaar samen 
leuke dingen hebben kunnen doen. 
 
Een vrij onbekende hengelsportauteur? 
 
Nu over de andere persoon uit de brief en aan 
wie Cor dit boekje had opgedragen: P.J. (Paul) 
Steegers. Ik heb deze persoon niet zelf gekend 
maar wel verhalen in visbladen van hem 
gelezen alsmede de boekjes met 
stekinformatie in Nederland die hij in de reeks 
Hengelwater in Nederland, samen met van 
Onck geschreven heeft. 
Als de vraag komt waarom van Beurden dit 
boekje voorzien heeft van een opdracht aan 
Paul Steegers, kan ik alleen maar bedenken 
dat dit vanwege de actiefoto van een 
vliegvissende Steegers in een Nederlandse 
polder op pagina 48 van het bewuste boekje 
“Zilver en goud uit plas en polder”. Misschien 
heeft Cor deze foto wel voor niets mogen 
gebruiken, misschien heeft Steegers informatie 
verstrekt voor het hoofdstuk De Vliegenhengel 
of misschien waren het wel goede 
visvrienden? Vragen kunnen we het ze niet 
meer en heel waarschijnlijk is een van de 
weinige nog levende hengelsportauteurs van 

de oude stempel die er een antwoord op zou 
kunnen geven Jan Schreiner die inmiddels 
langzaam maar zeker richting 90 jaar gaat. 
Ik heb vroeger wel behoorlijk wat contact 
gehad met een andere bekende pionier op 
vliegvisgebied in Nederland, te weten Hans 
Dourivou Jr. die ook weer met Jan Schreiner 
gevist heeft, veel artikelen in De Sportvisser 
schreef en van wie ik vliegvissen geleerd heb. 
Ik heb hem echter nooit over Paul Steegers 
horen praten, wel over George Tömpe, Peter 
Zaagsma, de oud-hoofdredacteur van Beet en 
Andre Steentjes, van wie ik op een gegeven 
moment heel wat speciale vliegvisboeken 
overgenomen heb. Maar goed, een mens kan 
niet alles weten en misschien komt er weer 
een reactie op de actuele vraag wie er meer 
weet van Paul Steegers? 
Ik ga stoppen, moet nog wat oude vishaken bij 
elkaar zoeken omdat er morgen enkele VHV 
leden op bezoek komen om die zeer oude 
haken waarin ik in een vorig clubblad melding 
maakte, te bekijken. Hoe die visite afloopt, kan 
men waarschijnlijk ook in ditzelfde clubblad 
lezen want ik heb de voorzitter beloofd nog 
een soortgelijk artikel Randverschijnselen te 
maken. Wel weet ik het dat er op de brief van 
Michiel Vercoelen een vervolg komt in de vorm 
van een ontmoeting en dan kunnen we een 
boom opzetten over onze hobby: oude 
visboeken. 
 

Jan Eggers 
 
 

  
 


