
Die eerste ABU catalogus is de schuld van mijn te 
volle boekenplanken! 

 
Onlangs was ik bezig met het sorteren van de 
inhoud van een doos met oude catalogi en 
nummers van De Sportvisser en tussen dit 
materiaal uit de 60er en 70er jaren van de vorige 
eeuw, kwam ik ook een paar Mitchell catalogi 
tegen. Wetende dat Luc de Medts, informatie 
over deze bekende Franse molenfabrikant 
verzamelt, besteedde ik er een e-mail aan en hij 
wilde deze spullen graag hebben, stond er in zijn 
antwoord. 
 
Om het zonder portokosten te doen, wij zijn nog 
van de oude en zuinige stempel, stelde Luc voor 
om dit leeswerk mee te nemen naar de Hengel 
Expo in Kortrijk en dan had hij tevens nog wat 
leuks voor mij in petto. Best leuk als de voorzitter 
zegt dat hij iets leuks voor je meeneemt, maar en 
passant kwam in de laatste regel de vraag of ik 
niet een stukje voor het clubblad wilde schrijven? 
Tja, dat kun je dan voor je goede fatsoen niet 
weigeren en na het uitwisselen van deze catalogi 
tegen een zeer belegen flesje vol Snoekbier, 
maakte ik Luc gelukkig door hem te vertellen dat 
ik wel een artikel zou schrijven over hoe ik 
verzamelaar geworden ben. 
 
Terugkijkend op deze hobby in een hobby die 
ook nog mijn werk geworden is, zie ik dat ik dat 
verzamelen in verschillende stadia kan verdelen 
en daarover ga ik het nu hebben. Rest me nog te 
vermelden dat ik hoop dat onze voorzitter langer 
plezier heeft van deze Mitchell catalogi dan ik 
van het flesje Snoekbier. Dat viel namelijk in de 
stand van Voor en door DE VISSER uit mijn tas 
en knalde alsof het champagne was in 1000 
stukken. Jammer, maar we drinken er nog wel 
eens een gewoon pintje op als we samen gaan 
snoeken…. 
 
Tight Lines, Petri Heil, Napp och Nytt 
 
Bovenstaande koppen zullen de ABU 
verzamelaars bekend in de oren klinken. Het zijn 
de titels van de alom bekende ABU catalogi in de 
Engelse, Duitse en Zweedse taal. Het zal einde 
van de 50er jaren geweest zijn dat ik mijn 
allereerste ABU catalogus in handen kreeg. 
Waarom deze twijfel, laat ik maar even kijken en 
wat zie ik dan: Een  ABU Tight Lines 1959 
catalogus met op de achterkant een stempeltje 
met de volgende tekst: Fa. C. Bijvoet & Zn., Dijk 
5, Alkmaar, Telef. K 2200-3775 – Giro 337586. 
Geinig dat stempeltje en het was mijn favoriete 
hengelsportzaak waar ik liever naar toe ging dan 
naar de school in Alkmaar. Cees Bijvoet, dat was 
de Zn . in de firma, was helemaal gek van de 

ABU spullen en kreeg van collega’s dan ook de 
bijnaam “ABU Ceessie”. Ik werd ook met het 
ABU virus besmet en dat werd nog erger toen ik 
in 1963 mijn allereerste ABU 505 molen met 
gesloten kap voor de somma van 58 gulden bij 
deze helaas verdwenen hengelsportzaak kocht. 
Die 58 gulden vormden destijds een behoorlijk 
bedrag, vooral als je bedenkt dat ik toen als 
dienstplichtig militair de geweldige somma van 
Fl. 1,10 per dag verdiende. Toch is het één van 
de beste investeringen geweest die ik ooit heb 
gedaan, ik vis immers nog steeds met dezelfde 
molen, die tussentijds wel twee keer grondig 
gereviseerd is. De oude 505 heeft daarna ook 
volop gezelschap gekregen van een aantal 506 
en 507 familieleden en ik hoop er nog vele jaren 
mee te mogen vissen. Voor mij zijn het de beste 
en meest bedrijfszekere molens die er bestaan. 
 

 
  
Maar goed, ik dwaal af; terug naar die eerste 
ABU catalogi. Ieder voorjaar keek ik weer met 
spanning uit naar het verschijnen van dit 
boekwerkje boordevol informatie. Omdat Cees 
Bijvoet connecties had met ABU Duitsland en ik 
met ABU Zweden, kreeg ik ook de ABU catalogi 
uit die landen met de titels Petri Heil en Napp 
och Nytt in handen en zag dat die toch wel 
behoorlijk verschilden van de Engelse uitgave. 
Dat stimuleert dan om die verschillende uitgaven 
op de kop te tikken en om te weten te komen wat 
er in die Zweedse uitgave stond, ben ik zelfs een 
cursus Zweeds gaan volgen. Dat had dan weer 
tot gevolg dat ik correspondentievriendinnen in 
Zweden zocht en o.a. met een nicht van ABU 
eigenaar Göte Borgström in contact kwam. De 
vader van deze Ingegerd Borgström was 
personeelschef bij ABU in Svängsta en door 
deze kruiwagen kon ik zelfs een job bij ABU 
krijgen. Dat ik niet in Zweden terechtgekomen 
ben, komt door iets dat er op het laatste moment 
tussenkwam en dat iets is nu al meer dan 35 jaar 



mijn vrouw, het kan soms wonderlijk lopen in een 
leven… 
Mijn goede contacten met ABU zijn altijd 
gebleven en ik ben die ABU catalogi blijven 
verzamelen en heb er momenteel zo’n 250. 
Trouwens, ik correspondeer nu al 39 jaar met 
een andere Zweedse dame, en zo houd ik mijn 
kennis van de Zweedse taal op peil. 
 
Beroepshalve verzamelen 
 
Tot circa 1980 heb ik nooit het idee gehad dat ik 
een echte verzamelaar van oud 
hengelsportmateriaal was. Nee, ik had eerder 
het idee dat ik slecht afstand kon doen van 
zaken op hengelsportgebied die me in het 
verleden veel plezier bezorgd hadden. Zo deed 
ik oude nummers van De Sportvisser, De 
Nederlandse Hengelsport, Voor en door DE 
VISSER, Vissport en Beet niet meteen weg maar 
liet ze inbinden of deed de jaargangen in de 
speciale verzamelbanden. Ook kocht ik 
regelmatig hengelsportboeken, meer om er met 
plezier in te lezen dan als verzamelobject. Je zou 
kunnen zeggen dat ik een paar beetjes actiever 
met mijn hobby bezig was dan de gemiddelde 
sportvisser. 
 

 
 
Er was ook geen definitieve richting en reden op 
verzamelgebied. Dat ik mijn oude molentjes, ooit 
met Sinterklaas gekregen, zelfgebouwde 
glasvezelhengels, verweerde bamboe hengels 
en slecht vangend kunstaas bewaarde, had 
enkel en alleen met het plezier dat deze spullen 
me gegeven hadden, te maken. 

Toen ik einde 70er jaren de vraag van Fred 
Buller, om gegevens van snoeken groter dan 35 
lb voor het inmiddels zeer bekende Domesday 
Book of Mammoth Pike, kon honoreren met een 
lijstje van 35 tot 40 Europese 
grootmoedersnoeken, kwam dat omdat ik die 
oude visbladen bewaard had. Zo eenvoudig was 
dat en ik heb er geen seconde bij stil gestaan dat 
door die brief naar Fred niet alleen mijn leven, 
maar ook mijn gedrag als verzamelaar compleet 
zou veranderen. 
 
Ik schreef werkelijk vele honderden brieven per 
jaar naar allerlei personen en instanties waarvan 
ik dacht dat ze me konden helpen met informatie 
over grote snoeken. 
Vooral redacties van hengelsportbladen waren 
goede bronnen en naast visbladen gaven die 
uitgevers ook vaak visboeken, waaronder die 
over snoek, uit en daar kwam ik dan vrij 
gemakkelijk en stukken goedkoper aan. Voeg 
daar aan toe dat Fred Buller een groothandel in 
vis- en jachtboeken had, waardoor ik via Fred 
weer in contact kwam met andere 
gespecialiseerde uitgevers, zoals Kevin 
Maddocks van BeeKay Publishing, antiquariaten 
op het gebied van hengelsport, waarbij ik Paul 
Morgan en Ron Coleby noem. Verder kreeg ik 
van de visvrienden van Fred Buller, zoals 
Richard Walker, Hugh Falkus en Fred Taylor, 
boeken met opdracht, zowel om zelf te lezen als 
om te bespreken. 
 
Mijn viswereld kwam in een stroomversnelling en 
dat wereldje werd nog groter toen ik zelf in 
steeds meer bladen over vooral kanjersnoeken 
ging schrijven. In 1984 besloot ik om als 
freelance hengelsportjournalist verder het 
dagelijkse brood te verdienen. Als je dan in een 
artikel vertelt dat je op zoek bent naar gegevens 
over grote snoeken, vreemd uitziende snoeken, 
oud snoekmateriaal, boeken over snoek en zijn 
familieleden alsmede oude Nederlandse 
visboeken, zie je tot je grote vreugde dat er heel 
wat lezers reageren en je iets sturen. 
 
Je komt dan, voordat de VHV werd opgericht, in 
contact met andere verzamelaars, zoals Ronald 
Fenger, Iwan Garay, Kees Ketting, Hugo Martel 
en niet te vergeten Cor van Beurden. 
Laatstgenoemde woonde niet ver bij me 
vandaan, werd ook bestuurslid van de inmiddels 
opgerichte Snoekstudiegroep en was een 
fanatiek verzamelaar van hengelsportboeken. Ik 
kon een aantal niet te veel voorkomende 
dubbele boeken overnemen en kreeg door zijn 
lijsten met boeken - er werd ooit een artikel 
hierover gepubliceerd in, als ik het goed heb, het 
Sportvissers Journaal - een aardig inzicht in wat 
er aan Nederlandstalige visboeken bestond. Cor 
van Beurden had gouden handjes en repareerde 



de oude greenheart, bamboe en splitcane 
hengels die ik nog had. Ook ruilden we door hem 
gebonden vliegen voor spinners en pluggen die 
ik als adviseur van o.a. Mepps en Rapala 
goedkoper op de kop kon tikken. Wat er 
trouwens met al zijn boeken na zijn overlijden 
gebeurd is, weet ik niet. Wel weet ik dat hij de 
waarde van zijn verzameling veel hoger 
inschatte dan de werkelijkheid en ik er dat 
bedrag zeker niet voor over had. 
 
Trouwens, ik vond en vind nog steeds, dat het 
kopen van allerlei dure boeken die je in je 
verzameling mist, niet de leukste manier van 
verzamelen is. Ik geloof veel meer in emotionele 
waarde en beleef veel meer plezier aan een 
boekje dat ik van een 82-jarige lezer van Voor en 
door DE VISSER toegestuurd krijg, dan wanneer 
ik datzelfde boek voor veel geld van een 
handelaar koop. Ik ruil ook veel liever spullen 
dan dat ik ze koop. Tegenwoordig lijkt het wel 
steeds meer een zaak te worden van “wat een 
gek er voor geeft”, waardoor de prijzen de pan 
uit rijzen. 
 
Je zou eenvoudigweg kunnen stellen dat ik 
tussen 1980 en 2000 veel spullen op genoemde 
gebieden verzameld heb, vooral vanwege mijn 
goede contacten met en aanbiedingen van 
lezers. Ik ben toen ook lid geworden van de VHV 
en één van de eerste zaken die ik eigenlijk 
bewust afgestoten heb, omdat ik plaatsgebrek 
kreeg, waren oude molentjes. Ik weet dat die in 
een verzameling beter tot hun recht kwamen dan 
in die oude doos bij mij op zolder. 
 
Waar ik echter niet blij mee was en ben, was het 
feit dat bepaalde verzamelaars, die er meer hun 
beroep dan hobby van maken, je te vaak 
opbelden met de vraag of je bepaalde 
interessante zaken, die zij in hun verzameling 
misten, niet wilde verkopen. 
Die telefoontjes werden op een gegeven moment 
irritant, want mijn “nee” van de eerste keer werd 
alleen nog maar een grotere “NEE” bij het tiende 
telefoontje. Geld is soms best handig, vooral als 
je krap zit, maar ieder briefje van 100 euro ziet er 
hetzelfde uit. Ik heb het geluk dat ik nog nooit 
echt een gebrek aan het slijk der aarde gehad 
heb en daarom ook vaak met plezier naar 
bepaalde veel gezochte uitgaven kijk. 
 
Natuurlijk, ik weet ook wel dat bepaalde boeken 
en hengelsportmaterialen die ik destijds voor een 
prikkie op de kop heb getikt, nu stukken en 
stukken duurder geworden zijn.  
 
De boeken van Fred Buller, en dan vooral die 
met harde kaft, zijn echte collectors items 
geworden en dan heb ik het nog niet eens over 
de zeer gelimiteerde luxe uitgaven met opdracht. 

Ik denk dat er momenteel ook veel meer 
verzamelaars zijn dan vroeger, misschien wel 
een gevolg van de hogere levensstandaard; het 
zijn tenslotte nog altijd vraag en aanbod die de 
prijs van iets bepalen. En met dat duurder 
worden van vooral die onooglijke dunne boekjes 
op slecht papier, of dat weinig bekende boek met 
stofomslag, kom ik bij een probleem van de 
toekomst aan: Wat ga je er mee doen? 
 

 
 
Specialiseren en miniseren? 
 
Ik denk dat ieder verzamelaar het probleem heeft 
dat hij heel slecht afstand kan doen van zaken 
die hij gedurende het grootste deel van zijn leven 
met liefde verzameld heeft. 
Ik krijg nog steeds iedere maand zo’n 60 
hengelsportbladen toegestuurd en heel veel 
jaren heb ik die allemaal, echt zonder 
uitzondering, bewaard, vooral als ik er zelf 
artikelen voor schreef. 
Een aantal jaren geleden ben ik toch begonnen 
de voor mij minder interessante bladen, en dan 
denk ik aan leeswerk uit Finland, Joegoslavië, 
Polen, Rusland, Denemarken, Italië en Spanje, 
aan liefhebbers weg te geven. Echter niet nadat 
ik interessante verhalen over grote snoek of mijn 
eigen artikelen er uit gescheurd had. En geloof 
me, dat scheelt al heel wat ruimte. 
 
Ik denk dat het een soort proces in je hoofd is, 
waardoor je langzaam maar zeker beseft dat je, 
als je geen pakhuis of garagebox wilt huren, echt 
niet alles ten eeuwigen dage kunt bewaren. 
Zijn het eerst die onleesbare buitenlandse 
bladen, tegenwoordig komt het besef dat ik alle 
dubbele nummers van De Sportvisser, Vissport, 
Vissen van de HVA, Sportvissersjournaal en 
Beet wel kan opruimen. En dan zijn er ook nog 
de bladen voor de specialisten die ik of nog 
dubbel heb, ik denk aan Snoekerijen, of die me 
minder interesseren maar die ik beroepsmatig 
kreeg toegestuurd, waarbij ik dan vooral aan 
oude nummers van De Karper denk, die weg 
mogen naar een andere baas die er goed voor 
kan zorgen. Waarschijnlijk heb ik als 
snoekspecialist inmiddels een verzameling 



karperboeken opgebouwd, die menig 
karperfanaat graag zou willen hebben. Dat komt 
dan weer door mijn contacten met Kevin 
Maddocks, Jim Gibbinson en Kevin Clifford, om 
van Peter Mohan, Tim Paisley en Chris Yates 
nog maar te zwijgen. 
 
Langzaam maar zeker komt steeds meer de 
gedachte naar boven om al mijn karper- en 
vliegvisboeken, waarvan ik er overigens al heel 
wat weggedaan heb, in de aanbieding te doen. 
En dan niet door een handige opkoper te vragen 
wat hij voor die boeken geeft, maar veel meer 
vanuit de optiek om andere verzamelaars, die 
een bepaald boek missen, te helpen door ruiling 
of tegen betaling van een reële prijs. Wat een 
reële prijs is, valt momenteel moeilijk te zeggen; 
ik krijg wel eens het idee dat er verzamelende 
handelaars zijn, die problemen hebben met het 
verschil tussen guldens en euro’s … 
 
Naarmate je ouder wordt, en deze “pike ferret” is 
inmiddels de 60 gepasseerd, komt toch meer en 
meer de vraag wat er met al die spullen, die je 
met plezier en soms met bloed, zweet en tranen 
verzameld hebt, later moet gebeuren. Ik weet nu 
al dat mijn vrouw niet de flauwste ideeën heeft 
van de waarde van groezelige dunne boekjes 
van meer dan een eeuw oud. Hoe kun je nu 
weten dat er een verschil van honderden euro’s 
is tussen een snoekboek van Fred Buller met 
zwart/wit foto’s en een van Neville Fickling of 
Martyn Page met veel kleurenplaatjes? 
Mijn kinderen hebben ook niets met vissen en 
mijn kleinkinderen zijn nog echt veel te klein. 
 
Heb nu niet het idee dat ik mijn testament aan 
het voorbereiden ben, integendeel, ik hoop nog 
vele jaren met heel veel plezier en meer vrije tijd 
op snoek en andere rovers te vissen. Ik hoop zelf 
ooit nog eens een goed snoekboek te schrijven, 
waarschijnlijk wel in een periode dat ik minder 
behoefte heb om in die natte kleipolders te 
struinen en meer thuis blijf. Nee, plannen voor de 
toekomst heb ik nog genoeg en gek genoeg 
behoort het “saneren of opschonen” van mijn 
verzameling boeken, bladen en ander 
hengelsportmateriaal, voorzover het niet direct 
betrekking heeft op alles wat met snoek te 
maken heeft, ook tot die plannenmakerij. 
Vandaar dat ik het in begin van dit artikel had 
over de verschillende stadia van verzamelen, 

zoals ik die ervaren heb en nog steeds ervaar. Ik 
heb geen flauw idee hoe andere verzamelaars 
die (hebben) ervaren. Ik heb niet zoveel 
contacten met deze collega’s, maar weet wel dat 
ik een veel minder fanatieke verzamelaar ben 
dan veel andere hobbyisten, die ik in dit wereldje 
ken. 
Ik zeg en schrijf altijd dat vissen plezier is en dat 
is het verzamelen van spullen, die met deze uit 
de hand gelopen hobby te maken hebben, ook. 
Natuurlijk, ik zal veel eerder afstand doen van 
een zoveelste druk van Carp Fever met 
handtekening en opdracht van Kevin Maddocks 
dan van die eerste ABU Tight Lines catalogus 
waar het ooit mee begonnen is. Omdat een 
echte verzamelaar altijd wel een beetje 
nieuwsgierig is, ben ik erg benieuwd naar 
reacties van collega verzamelaars, voor wat 
betreft de verschillende stadia zoals ik die 
beleefd heb en nog steeds beleef. Moeten we tzt 
onze spullen doorgeven - daar mag men best 
ruilen onder verstaan - aan jongere 
verzamelaars? Moeten we toch de koppen eens 
bij elkaar steken om te zorgen dat er een goed 
museum voor hengelsportspullen komt, of moet 
je zeer zakelijk alles tegen een zo hoog 
mogelijke prijs verkopen, zodat je nageslacht en 
een aantal handige handelaren zich in de 
handen wrijven? 
 
Ik ben nieuwsgierig of er reacties op deze vragen 
komen. Zo ja, stuur ze dan naar: Jan Eggers, 
Postbus 31, 1610 AA  Bovenkarspel, (NL) of e-
mail: the.pike.ferret@hetnet.nl 
 

Jan Eggers 
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