
Van het een komt dan toch weer het ander 
 
In de vorige nummers van ons clubblad liet ik 
min of meer doorschemeren dat ik van plan 
was om hier en daar opruiming te houden op 
verzamelgebied. Toen ik dat schreef, had ik 
niet het idee dat ik daar zoveel en vooral 
verschillende reacties op zou krijgen. Dat weet 
ik nu wel en het gevolg is dat er een forse 
correspondentie, vooral per e-mail, met diverse 
collega verzamelaars, is ontstaan. Dat ik 
meerdere leden van onze club bij me thuis 
gehad heb en ook uitnodigingen om bij hen 
langs te komen, gehonoreerd heb. Tja, en dan 
krijg je toch bovenal het idee dat het hartstikke 
leuk is om met gelijkgezinden verzamelaars 
over alles en nog wat te praten. Toch twijfel ik 
hevig of dat het eigenlijk wel zo is als onze 
voorzitter me onlangs schreef, natuurlijk met 
een aantal vragen om o.a. deze regels te 
schrijven, namelijk dat het wel lijkt of ik toch 
weer last van dat verzamelvirus gekregen heb. 
Dit naar aanleiding van een artikel in het 
december 2004 nummer van Voor en door DE 
VISSER waarin ik o.a. vertelde van een 
bezoek aan lotgenoot Jean-Paul Ceulemans 
uit Herselt. 
 
Ik kreeg een klap van de molen(tjes) 
 
Deze volgens mij veel fanatiekere 
verzamelaar, met wie ik al een aantal jaren 
contact heb, kon ik gelukkig maken met een 
honderdtal oude nummers van De Belgische 
Sportvisser, dubbele Abu catalogi, ingebonden 
jaargangen van Voor en door DE VISSER en 
nog wat boekjes van Wauters, Misset en 
Bastiaens.  
 

 
Ik was achteraf hartstikke blij met deze 2 
boeken die ik met Jean Paul Ceulemans 
ruilde. 

Ik op mijn beurt kreeg niet alleen de Franse 
vertaling van de Encyclopedie voor de 
Sportvisserij van Jan Schreiner en een 
ontbrekend snoekboek, La Peche du Brochet 
van Gilbert Bordes maar ook nog twee 

Engelstalige boeken omdat ik die zeker en vast 
interessant zou vinden. Op dat moment 
probeerde ik de boot af te houden want het 
was er mij juist om begonnen om wat meer 
ruimte op de boekenplanken te krijgen. 
Tevergeefs. De boeken “Vintage Fishing Reels 
of Sweden” van ene Daniel Skupien en “The 
Wright Price Guide for the Reel Man” van Ben 
Wright gingen mee naar Bovenkarspel. 
 
Tja, en dan weet je nog niet dat ze er de 
oorzaak van zijn dat je in de kortste keren alle 
dozen, viskoffers en kasten waarin oude en 
nieuwe molens zijn opgeborgen gaat omkeren 
en uitmesten. Echt, als je dan wilt weten hoe 
oud en hoe duur of goedkoop die molentjes die 
jij bezit, zijn en of je die speciale Abu 
Ambassadeur wel of niet hebt, dan slaat het 
verzamelvirus echt weer in alle hevigheid toe. 
Ik ben zelfs een dag niet gaan snoeken omdat 
ik nu echt al die molentjes eens wilde 
inventariseren en dan wist ik eindelijk ook eens 
welke ik verzameld had. 
 
Nu, dat is een beste lijst geworden en het is 
dan ook best leuk te constateren dat je molens 
en reels hebt die echte verzamelaars items 
geworden zijn in de loop der jaren. Ik denk dan 
aan de Cardinal 4-X en Cardinal 44-X die nog 
zo goed als nieuw in de originele dozen zitten. 
Die oude Tap molentjes die ik in Tsjechië met 
een oude visser ruilde voor een paar moderne 
molens schijnen nu ook heel gezocht te zijn en 
daar had ik geen flauw benul van. Kijk, als de 
eigenaar van het hele Mepps gebeuren, mijn 
goede vriend Mike Sheldon, je tijdens een 
bezoek een spiksplinternieuwe Mepps molen 
geeft met het advies er zuinig op te zijn omdat 
er maar heel weinig van gemaakt zijn, begrijp 
je dat het een collectors item geworden is. Dat 
geldt eveneens voor de Ambassadeur 5000 De 
Luxe in het teakhouten kistje. Deze gouden 
reels waren bij aankoop al een fortuin waard. 
Maar goed, dan kom je dat kistje weer tegen, 
je kunt  door de serieletters zien uit welk jaar 
hij komt, maar vreemd genoeg is de naam op 
het zilveren naamplaatje weggevijld en vraag 
ik me nu af waarom dat gedaan is? 
Kijk, dat is nu weer het nadeel voor iemand die 
niet al te ruim in zijn tijd zit, die van mij gaat 
vooral op aan het vissen op snoek, want dit 
soort zaken uitzoeken, vreet tijd. 
 
Ik zit nu ook met het probleem of ik nog wel 
echt van plan ben het grootste deel van deze 
oude molens van de hand te doen? Doordat je 
er weer al meer van te weten komt, beginnen 
het meer en meer je eigen kinderen te worden 



en die doe je zomaar niet weg. Dit was dus het 
gevolg van een bezoek aan een collega 
verzamelaar, maar als ze bij mij langs komen, 
gebeurt eigenlijk hetzelfde, hier een paar 
voorbeelden. 
 
Karperspul en last van stof 
 
In mijn artikel in nummer 20 vertelde ik dat mijn 
boeken en bladen over karper met stip 
genoteerd stonden op de lijst van spullen die ik 
wilde opruimen. Daar zijn dan ook weer heel 
wat reacties op gekomen en ik heb enkele 
leden blij kunnen maken. Ook had ik al snel 
een afspraak gemaakt met VHV-ACE leden 
Henny Hoefakker en Hans Roestenburg, 
vooral vanwege die karperspullen. Als je dan 
met zijn drieën zit te “teuten”, ik weet niet hoe 
ik het anders moet omschrijven, over allerlei 
gemeenschappelijke zaken en er komen 
boekjes tevoorschijn waarvan men wel 
gehoord had doch ze nooit gezien had, dan 
vliegen de uren voorbij. We konden elkaar 
helpen en enkele oude nummers van De 
Karper inclusief aanmeldingsformulier kregen 
een nieuwe baas. Dan hoor je ook weer dat ze 
bij de Karperstudiegroep een deel van die 
eerste 20 clubbladen missen, volgens insiders 
zijn die op een slinkse manier verdwenen, en 
komt de vraag of je de KSN eventueel wilt 
helpen. 
 

 
Henny en Hans willen graag dit soort vrij 
onbekende covers fotograferen, effe 
geduld! 

Daar heb ik dan niet zoveel problemen mee en 
al met al had ik 14 oude nummers voor hen die 
ik voor een symbolische prijs aan ze 
overgedaan heb. Ik vind gewoon dat bij zo’n 
club die eerste clubbladen horen en dat ze 
deze bladen nu weer hebben geeft me een 
beter gevoel dan misschien een paar briefjes 
van 100 euro die er allemaal, vervalsingen 
uitgezonderd, min of meer hetzelfde uitzien. 
Maar goed, Hans en Henny, ik noem ze het 
duo HeHa, laten na zo’n bezoek ook nog 
netjes een soort vragenlijst na met o.a. de 
vraag of ze eens foto’s mogen maken van 
visboeken die ze nog nooit in werkelijkheid 
gezien hadden. Ik zeg dan wel ja, maar weet 
ook wat voor uitstallerij en extra werk me dat 
weer gaat geven en dat is geen klusje van een 
half uur. En omdat ik nog twee keer andere 
bezigheden had op dagen dat we deze 
fotosessie gepland hadden, moet dit nog 
steeds gebeuren. Ik weet echter nu al dat ik 
het pas ga doen als ik al die boekenplanken 
echt definitief ga reorganiseren en dat staat in 
de gesloten tijd voor snoek gepland, 
begrijpelijk dacht ik zo. 
 
Echt, het zijn niet enkel de boekenplanken die 
je eens goed overhoop haalt en het stof en 
andere rommel die je daar van krijgt en als 
persoon die allergisch is voor huisstof is dat 
niet leuk. Het is voor mij vooral het probleem 
dat ik na zo’n opruimactie lange tijd niet meer 
weet waar bepaalde boeken staan. Regelmatig 
gebruik ik oude boeken als naslagwerk voor 
bepaalde artikelen want ik heb een hekel aan 
foute gegevens vermelden in een artikel. Nee, 
dat is geen plagiaat, als je uit meerdere 
boeken gegevens haalt, ben je met 
wetenschappelijk onderzoek bezig, heeft Fred 
Buller me ooit eens fijntjes uitgelegd, waarvan 
akte! 
 
Haken met en zonder ogen 
 
Op mijn artikel 'Randverschijnselen' in ons 
laatste clubblad kreeg ik ook een aantal 
interessante reacties die, of ik het nu leuk vind 
of niet, ook weer tot gevolg hebben dat ik 
eerder meer tijd aan een aantal verzamelzaken 
ga besteden dan minder. 
Zo kreeg ik een mailtje van Jolanda van 
Nijkerk en Willem van Eykelenburg over de 
oude haken waar ik eventueel een nieuwe 
baas voor zocht. Zij verzamelen oude 
vishaken, en nog veel meer visspullen maar dit 
terzijde, en wilden best eens een keer langs 
komen met hun verzameling. Met horten en 
stoten een datum gepland en half december 
kwamen ze langs. 



Ik weet niet wat dat is, misschien voel je je wel 
lotgenoten als je met hetzelfde virus besmet 
geraakt bent, maar het was weer een zeer 
interessante middag. Allereerst was ik 
verbaasd door de bijna 100 oude vishaken die 
er toch wel ietwat gelijkvormig uitzagen, die 
netjes op een stevig karton vastgezet waren 
met naald en draad. Kijk, dat is dan al een 
eerste idee dat je opdoet om je spullen op een 
leukere manier te kunnen tonen dan in een 
kistje of doosje. 
 

 
Waarschijnlijk krijgen deze oude haken 
toch een andere baas. 

Al deze haken waren met een metaaldetector 
langs de Rijn gevonden en dan komt toch de 
vraag: hoe oud zijn ze? Het waren 
voornamelijk bronzen haken heb ik me laten 
vertellen, als het niet zo is hoor ik het wel, en 
de gedachten gaan uit naar 300 tot 400 jaar 
oud. Ik heb ook nog gedacht aan veel ouder, 
b.v. dat er een kamp van de Romeinen in de 
buurt geweest is en dat ze uit die periode 
stammen. Je komt dan samen tot de conclusie 
dat er eigenlijk maar weinig boeken of 
naslagwerken zijn die over oude vishaken 
gaan. Ergens weet ik dat ik een boek over de 
geschiedenis van Redditch, waar een grote 
hakenindustrie was met o.a. de firma Partridge 
als een van de weinige overgebleven 
hakenproducenten, moest hebben. Ik ben daar 
vroeger wel eens een paar keer op bezoek 
geweest en had in directeur Alan Bramley een 
heel goede gastheer die me alle facetten van 
het handmatig maken van haken heeft laten 
zien. Verder kon ik me nog herinneren dat er 
een Noorse schrijver in opdracht van 
hakengigant Mustad een boek over de 
geschiedenis van de vishaak had gemaakt, in 
het Engels gelukkig. 
 
Ik dus zoeken naar die boeken, veel overhoop 
gehaald, ook nog een boek over de History of 
Angling gevonden met informatie over oude 
haken en voordat je het weet zit je weer 
midden in een project met als hoofdvraag: hoe 
oud zijn die Rijnhaken? Ik vind die vraag 
dermate intrigerend dat ik mezelf 
voorgenomen heb om zo goed en zo kwaad 

als het gaat, het antwoord, of in ieder geval 
een deel van het antwoord, te vinden. 
En dat ik dan en passant mijn gasten beloofde 
nog een exemplaar van “A History of the Fish 
Hook” door Hans Jorgen Hurum te vinden, was 
een extra klus. Ik zal daar meteen maar een 
oproep voor doen. Dit boek is in Noorwegen in 
1976 gepubliceerd en de Engelse editie in 
1977 door A & C Black Ltd in Londen. Het 
ISBN nummer is 0 7136 1834 5 en mocht 
iemand dit boek bezitten en er af willen, graag 
een telefoontje naar 0228 513213 en een 
mailtje mag ook best en dan naar 
the.pike.ferret@hetnet.nl 
 
En dan te bedenken dat al deze zaken al 
gebeurden voordat ik mijn veel kleinere 
verzameling oude haken, zie artikel in clubblad 
21, uit de verschillende doosjes gehaald had. 
Vooral gezien de grote verscheidenheid in 
materiaal, formaat en herkomst vonden 
Jolanda en Willem het zeer interessante 
haken. Ik kreeg er verschillende vragen over 
en omdat ik wist dat mijn broer Peter er ooit 
eens wat over op papier gezet had en kopieën 
van artikelen over hakenvondsten in 
Amsterdam gemaakt had, heb ik deze 
sigarendozen, echt waar, eens helemaal 
omgekeerd. 
 

 
Als je zo door gaat, komt er nooit ruimte in 
dat kantoor, zegt mijn vrouw, klopt! 



En gelukkig, ik vond de verschillende briefjes 
en weet nu weer dat er bronzen haken uit de 
tijd van de Romeinen bij zitten. Ook weet ik nu 
weer dat de zwaar geoxideerde dubbele haak 
al zo’n 1800 jaar oud is en uit Peru komt. 
Kortom, net als met dat snuffelen in de boeken 
die ik van Jean-Paul Ceulemans kreeg, 
begonnen deze haken ook weer meer te leven 
en kriebelde het verzamelaarsvirus heviger 
dan ik gedacht had. Toch wel handig dat ik ook 
de oude rekeningen van de antiquairs waar 
broer Peter die dingen gekocht had, weer 
vond. Want echt, ik vind het verschrikkelijk 
moeilijk om aan dit soort zaken een prijskaartje 
te hangen. 
 
Tegelijkertijd vond ik ook nog een fotokopie 
van een soortgelijke hakensteker met pincet 
zoals onderaan op bladzijde 17 van clubblad 
21 stond afgebeeld. Deze hakensteker en 
pincet stammen uit de 2e helft van de 16e 
eeuw en zijn gemaakt van geelkoper. Ik heb 
mijn broer Peter, die deze set gevonden had, 
daarna nog gebeld en gevraagd of hij deze 
instrumenten nog wel eens in een antiekzaak 
tegenkomt. Het antwoord was “Ja” en de prijs 
ligt momenteel rond de 200 euro en die 
antiquair wil wel met me praten over het kopen 
van die haken… Dat zal ik voorlopig niet doen, 
ik ga eerst eens bij Jolanda en Willem kijken 
naar al die andere zaken op hengelsportgebied 
die zij verzameld hebben en misschien valt er 
iets te ruilen, dat vind ik nog altijd leuker dan 
verkopen, maar dat wist u al. 
 

 
Ik vind dit soort bladen heel leuk om te 
lezen en leer er veel van als verzamelaar. 

 
De prijzen vliegen de pan uit, of toch weer 
niet? 
 
Ik kreeg onlangs van enkele Engelse firma’s in 
oude boeken enkele nieuwe prijslijsten en ook 
mocht ik me verheugen in het ontvangen van 
enkele nummers van het toch wel zeer 
interessante blad Classic Angling dat iedere 2 

maanden uitkomt. Ik ben van mening dat 
iedere rechtgeaarde verzamelaar van oude 
visspullen het leuk vindt om in dit blad te 
snuffelen. Voor meer informatie kan men kijken 
op de website www.classictitles.com en het e-
mail adres is: angling@classictitles.com  
 
Maar goed, het gaat me eigenlijk vooral om de 
enorme snelle stijging van de prijzen van zeg 
de betere Engelse hengelsportboeken. Als ik 
zie wat ze momenteel voor de oude boeken 
van mijn goede vriend Fred Buller, van 
karperlegende Chris Yates en ook van John 
Bailey betalen, dan krijg ik het idee dat 
beleggen in dit soort boeken meer rente 
oplevert dan je geld op een spaarrekening 
zetten. Voor boeken zoals Pike , The 
Domesday Book of Mammoth Pike, Pike and 
the Pike Angler, Casting at the Sun en Roach, 
the gentle Giants moet men tegenwoordig 
honderden Engelse ponden per stuk betalen.  
 

 
De waarde van deze boeken stijgt enorm, 
300 euro per boek is vrij normaal nu. 

Ik zat me dan ook af te vragen hoe dat gaat 
met de prijzen van goede Nederlandstalige 
visboeken? Als ik zie dat er hengelsportboeken 
die nog geen jaar oud zijn nu al voor 
dumpprijzen door uitgevers en distributeurs 
aangeboden worden, dan vraag ik me in alle 
eerlijkheid af of dat wel zo’n gezonde 
ontwikkeling is? Misschien moet ik deze vraag 
wel aan het management van De Slegte 
stellen. Ik neem aan dat die wel statistieken en 



kerngetallen hebben omtrent de 
“houdbaarheid”, laat ik het zo maar uitdrukken, 
van nieuwe visboeken 
 
Tijdens de gesprekken die ik had met de 
eerder genoemde VHV-ACE leden kwam ook 
enkele keren de vraag naar boven wie of wat 
de prijs van tweedehands boeken bepaalt?  
 

 
Ton Flipse kijkt naar de cover van De 
Hengelaar van Brandaris uit 1915. Waarde 
toen door hem gezet op 85 gulden, waarde 
anno 2005 is ??? euro 

Natuurlijk, voor veel mensen is de het boekje 
met prijzen dat Ton Flipse in 1995 maakte nog 
altijd de basis als je iets op visboeken-gebied 
wilt kopen of verkopen. Maar hoe hard zijn die 
prijzen nu nog nu we al weer 10 jaar en de 
euro verder zijn? Vaak denk ik dat het vooral 
een zaak is van, oneerbiedig gezegd, wat een 
gek er voor geeft. Ik ben niet iemand die bij 
antiquairs en zaken in tweedehands boeken 

gaat snuffelen en zo op een praktische manier 
de actuele waarde van oude boeken aan de 
weet komt. Maar als ik eerlijk ben, zou ik het 
toch wel een goed idee vinden als er een 
actuele soort tweede druk van het boekje van 
Flipse zou komen, vermits de prijzen op goede 
praktische gronden door een panel van 
deskundige lieden worden samengesteld. Zal 
waarschijnlijk een utopie zijn, maar wie weet! 
 
Tenslotte… 
 
Bovenstaand woord vind ik altijd handig om de 
lezers te laten merken dat ik er mee ga 
stoppen, dat ik er genoeg van heb, dat de 
ruimte voor de beschikbare kopij opgebruikt is, 
heb ik met dit clubblad minder dan met de 
normale visbladen, en dan kan ik met ieder 
onderwerp dat opkomt, afsluiten.  
Dat onderwerp is het feit dat ik onze voorzitter 
toch wel gelijk moet geven met hetgeen hij in 
die recente e-mail aan me schreef: “dat het lijkt 
alsof het verzamelaarvirus me meer te pakken 
krijgt.” Ik ontkende het hevig maar denk toch 
dat hij gelijk heeft want ik ben de laatste 
maanden meer met deze materie bezig dan in 
de voorgaande jaren. Trouwens, door al die 
gesprekken met de genoemde leden krijg ik 
ook het idee dat ik van een net iets oudere 
generatie ben die net even iets meer weet van 
de hengelsport en alles wat er omheen zit. 
Langzamerhand beginnen  kennissen me te 
beschouwen, en ook te gebruiken, als een 
soort wandelende encyclopedie, vooral als het 
om zaken uit de 50er en 60er jaren van de 
vorige eeuw, wat klinkt dat oud, gaat. Ik heb 
daar niet zoveel moeite mee, zolang het maar 
niet ten koste gaat van mijn vistijd gaat want 
dat vind ik nog altijd leuker dan 
verzamelzaken. 
 
 

Jan Eggers 
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