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Zonder geluk verzamelt niemand wel. 
 
Een ietwat vreemde titel maar na het lezen 
van deze bijdrage aan ons clubblad zullen de 
meeste lezers het wel met me eens zijn dat ik 
toch wel de nodige portie geluk gehad heb bij 
het bijeen brengen van mijn verzameling 
hengelsportspullen. Natuurlijk, je moet zelf 
ook zo nu en dan wat initiatieven ontplooien 
want van niets komt meestal niets.  
 
Bij “Abu Ceessie” is het begonnen. 
 
Laat ik bij het begin van mijn 
“verzamelloopbaan” beginnen en dan hebben 
we het over de periode rond 1956. Ik zat toen 
in Alkmaar op school en fietste 6 dagen in de 
week door de binnenstad van deze kaasstad 
en dus ook langs de Dijk 5 waar Cees Bijvoet 
zijn hengelsportzaak had. En nog wel een 
echte speciaalzaak met als topmerk het 
Zweedse Abu. Hoewel bepaalde zaken uit de 
Abu collectie, ik denk dan aan de spin cast 
molens, de korte baitcasters en de voor de 
rivieren geschikte zware lepels en spinners, 
niet geschikt waren voor de Noord-Hollandse 
polders, waren er ook prima spullen zoals de 
Abu Hi-Lo pluggen met verstelbare schoep, 
de Ambassadeur reels en last but not least 
de Abu 505 en later 506 molens. 
 

 
Ik kan voorlopig nog vooruit met mijn 
voorraad Abu molens met gesloten kap en 
dit zijn de exemplaren waar ik momenteel 
mee vis en ik heb er ook nog enkele die ik 
wel wil verkopen. 
 
Alle nieuwe informatie vond je ieder jaar 
opnieuw in de schitterende catalogus met de 
originele Zweedse naam Napp och Nytt en er 
waren ook Engelstalige en Duitse versies met 
namen als Tight Lines en Petri-Heil. Ik kreeg 
van Cees Bijvoet ieder jaar opnieuw deze 
catalogi in verschillende talen en hij vroeg 
mijn mening over nieuwe zaken die hij dan 
bestelde en die ik in de polders uitprobeerde. 
Ik geloof dat een kennis of familielid in 

Hamburg iets met de Abu vertegen-
woordiging in Duitsland te doen had en 
zodoende kon “Abu Ceessie” gemakkelijker 
aan noviteiten en nieuwe catalogi komen. 
Vooral de introductie van de Abu 505 molen 
en de onverzwaarde Abu Reflex spinners 
hebben me heel veel roofvissport gegeven en 
50 jaar later vis ik er nog steeds vaak mee. 
 

 
Vooral dank zij hengelsportwinkelier Cees 
Bijvoet ben ik ongemerkt begonnen te 
verzamelen en ik heb nu ca. 250 
verschillende Abu catalogi waaronder ook 
dubbele. 
 
Dat ik een fan ben van die molens met half 
gesloten kap, heb ik in vele artikelen, vooral 
in Voor en Door DE VISSER, wereldkundig 
gemaakt. Tot mijn grote verbazing en 
vreugde, kreeg ik regelmatig brieven en op 
het laatst e-mails van lezers die me hun oude 
en gebruikte Abu molens uit de 500 serie 
aanboden met als gevolg dat ik nu een zeer 
grote collectie heb. Vraag me niet hoeveel, 
maar als ik naar de gemiddelde levensduur 
kijk van deze Made in Sweden molens, moet 
ik minimaal een paar honderd jaar oud 
worden om ze vissend te verslijten. Maar 
omdat dit een schone droom is, zal er in de 
komende jaren wel een moment komen dat ik 
besluit om een aantal Abu molens en ook 
oude Ambassadeur reels in de verkoop te 
doen.  
 
Het is trouwens niet alleen aan Cees Bijvoet 
te danken dat ik een vrij grote verzameling 
Abu spullen bezit. Toen ik in 1983 een 
oproep deed in diverse hengelsportbladen 
om een Snoekstudiegroep te beginnen, kreeg 
ik een leuke reactie van Cor van Beurden. 
Cor was vanuit Den Haag naar 
Wieringerwerf, 30 km bij me vandaan, 
verhuisd en was geïnteresseerd in goede 
polderstekken voor roofvis en aal.  
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Cor was vroeger bij de activiteiten van de 
firma Sciarone in Den Haag betrokken en 
deze firma was destijds importeur van Abu 
spullen. We hebben al vissend, vooral als we 
naast elkaar op paling visten, struinend 
vissen werd vanwege zijn longemfyseem al 
moeilijker, heel wat gesprekken gevoerd over 
Abu, het verzamelen van hengelsportboeken 
en zelfbouw. Cor van Beurden had 2 
rechterhanden en die konden maken wat zijn 
ogen zagen. Hij heeft toen diverse splitcane, 
hickory en greenheart hengels voor me 
gerestaureerd, in ruil voor nieuwe dingen die 
ik van Amerikaanse firma’s mocht testen en 
dat deden we al vissend samen. 
 
Voor mij was Cor van Beurden een van de 
eerste verzamelaars die een lijst van 
Nederlandstalige hengelsportboeken 
publiceerde en dan doelbewust bepaalde 
zeldzame boeken niet noemde. Daarop kreeg 
hij dan reacties in de trant van: “ik heb nog 
een boek gevonden dat niet in de lijst staat. Is 
het interessant en zou u het willen hebben?” 
Op deze manier heeft Cor nog heel wat 
missende boeken gevonden. 
 
Hij werd ook bestuurslid van de 
Snoekstudiegroep en heeft in die functie het 
befaamde SNB drieluik met daarop heel veel 
kunstaas met indicatie hoe diep deze 
snoekverleiders zwemmen gemaakt. We 
hebben veel boeken met elkaar geruild en 
dan vooral nieuwe Engelse boeken van mij 
voor oude van hem.  
 
Omdat mijn goede vriend Fred Buller een 
groothandel had in vis- en jachtboeken kon ik 
die voor een interessante prijs kopen. Ik 
betreur het nog steeds dat ik destijds niet wat 
meer boeken van Fred Buller zelf gekocht 
heb, er worden nu extreem hoge prijzen voor 
betaald. 
 
“Neem die oude troep a.u.b. mee.” 
 
Bovenstaande opmerking, maar dan wel in 
het Duits, zal ik mijn leven lang niet meer 
vergeten en hij kwam uit de mond van de 
vroegere hoofdredacteur van het bekende 
Duitse hengelsportblad Fisch und Fang. Ik 
had midden 80er jaren van de vorige eeuw 
een afspraak met Herrn Georg Peinemann op 
het hoofdkantoor van uitgeverij Paul Parey in 
de Spitalerstrasse 12 in Hamburg. 
 
We zouden het vooral over grote Duitse 
snoeken boven 36 pond hebben en hoe daar 
meer informatie over te verkrijgen. Dat moest 

dan o.a. gebeuren via enkele interessante 
artikelen over kanjersnoeken die ik voor Fisch 
und Fang zou schrijven en ook kwam de 
vraag aan de orde of ik interesse had om op 
regelmatige basis Hollandse nieuwtjes op 
hengelsportgebied aan F & F te leveren. 
Natuurlijk had ik daar interesse in want in die 
periode was ik net free lance hengelsport-
journalist geworden. 
 

 
Bij de "opruimingsspullen" van Fisch und 
Fang zaten ook oude catalogi en 
visbladen uit de oorlog. 
 
Het was een zeer gemoedelijke en positieve 
bijeenkomst en omdat Herr Peinemann na de 
lunch nog een korte redactievergadering 
moest meemaken, kreeg ik het verzoek om 
me een drie kwartier alleen te vermaken in de 
bibliotheek. Misschien zaten er nog wel 
boeken tussen met informatie over 
kanjersnoeken en ik mocht er zondermeer in 
snuffelen. Mijn interesse werd vooral gewekt 
door een hoekje met Engelstalige boeken van 
o.a. Richard Walker, Fred Taylor en Jim 
Gibbinson en niet te vergeten een stuk of 20 
oude Hardy catalogi. 
 
Ik zag dat de Hardy catalogus uit 1937, de 
z.g. Coronation Edition dubbel aanwezig was 
en misschien kon ik die voor een zacht prijsje 
overnemen. Toen de redactievergadering ten 
einde was en Peinemann me kwam halen, 
trok ik de stoute schoenen aan en vroeg of ik 
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die Hardy catalogus die dubbel was, kon 
kopen. Ik zie en hoor nog hoe Georg 
Peinemann tegen redacteur Ralf Hennig zei: 
“Eindelijk iemand die in die oude troep 
geïnteresseerd is.” 
 

 
Dit boek van Richard Walker, met een 
zeldzame zachte kaft, uit 1958 zit vol 
aantekeningen van de F & F redactie in 
geval van een Duitse vertaling. Er zaten 
ook veel oude Duitse boeken bij van voor 
de IIe Wereldoorlog. 
 
Ze pakten een paar lege dozen en begonnen 
die niet alleen te vullen met genoemde oude 
Hardy catalogi maar ook met vele 
ingebonden jaargangen van Deutscher 
Angelsport uit de 20er en 30er jaren. Oude 
jaargangen van de Allgemeine Fischerei-
Zeitung uit de oorlogsjaren, vooroorlogse 
catalogi van firma’s zoals Stork, Müller & 
Fliege, Angelgeräte G.m.b.H en nog meer. 
 
Naast de Hardy catalogi waren er ook nog de 
aanvullende Supplementen van de jaren 
waarin de grote catalogus niet werd 
uitgegeven en ook specials zoals Hardy’s 
Super Bottom Fishing Tackle, Your Rods in 
the Making, The Book of the Altex,stationary 
drum reel en nog meer brochures van Hardy. 
Allemaal zaken in uitstekende conditie, nooit 
gebruikt want de bestellijsten en van een 
Engelse postzegel voorziene antwoord-
kaarten zaten nog in de catalogi. Heel wat 
dozen werden er volgepropt en ik heb wel 10 
keer gevraagd of ze wel wisten wat ze 
allemaal weggaven. Ja, dat wisten ze en ze 
waren gelukkiger met de vrijgekomen plekken 
op de boekenplanken dan met die oude 
spullen waar toch nooit iemand naar omkeek. 
 
De zware dozen werden op twee 
steekkarretjes geladen, met de lift naar 
beneden en over de drukke winkelstraat naar 
de parkeergarage bij Kaufhaus Horten. Mijn 
Citroen kreunde onder het gewicht van de 

vele kilo’s boeken en even later reed ik met 
een voldaan gevoel naar Nederland. Dit was 
echt een verzamelaardroom en als ik nu dit 
materiaal weer tevoorschijn haal om op de 
foto te zetten, weet ik dat dromen waar 
kunnen worden. Het einde van de reis was 
ook heel bijzonder want toen ik in storm en 
regen over de dijk van Lelystad naar 
Enkhuizen reed, kreeg ik van de enige auto 
die ik laat die avond tegen kwam een steentje 
tegen mijn voorruit dat meteen in duizenden 
stukjes brak en ik zat midden tussen de 
glasscherven. Toch maar meteen 
doorgereden en bij mijn oude baas Draka-
Polva gestopt om te vragen of mijn auto die 
nacht in een van de hallen mocht staan en 
dat was goed. 
 

 
Een deel van de Hardy catalogi en 
brochures die ik zo maar mocht 
meenemen, echt een verzamelaardroom. 
 
En weet u wat het leukste is? Een aantal van 
die oude Duitse catalogi is weer teruggegaan 
naar Duitsland. En wel naar een van de 
huidige redacteuren, Thomas Kalweit, die 
zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van 
de sportvisserij in Duitsland en er regelmatig 
over publiceert. Ik durf te beweren dat ik nooit 
zo gemakkelijk aan zeer interessante oude 
hengelsportspullen gekomen ben. 
 
Via een 40 ponds snoek naar een hele 
verzameling 
 
Ik zie dat ik al weer aan mijn 4e pagina 
begonnen ben en nu een keuze moet maken 
uit verschillende gelukkige momenten 
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waardoor mijn verzameling oude visboeken 
en/of hengelsportmateriaal werd uitgebreid. Ik 
weet nog hoe ik in een klein zaakje op het 
Engelse platteland voor een luttel bedrag een 
oude Illingworth No. 3 reel in originele 
verpakking kocht. Van Mepps eigenaar Mike 
Sheldon kreeg ik niet alleen oude en speciale 
Mepps spinners maar ook een Mepps molen 
in nieuwe doos. 
 
De oude Rapala pluggen, speciale prototypes 
van Rapala pluggen die nooit op de markt 
kwamen en de monstertas van een Finse 
Rapala buitendienstmedewerker die ik van 
Jarmo Rapala kreeg, koester ik. En dat geldt 
ook voor de speciale hengels die ik van 
Berkley baas Tom Bedell als waardering 
kreeg. Bovenstaande zaken vallen niet 
zozeer onder de factor geluk vind ik, het was 
een bijverschijnsel van mijn werk. 
 
Nee, dan vind ik de manier waarop ik een 
groot aantal zeldzame Nederlandstalige 
boeken en ingebonden jaargangen op de kop 
kon tikken wel met geluk, noem het van mijn 
part mazzel, te maken hebben. 
 
Het begon allemaal met het gerucht dat een 
beroepsvisser uit de buurt van Alkmaar met 
een net een snoek van 20 kilo in de ringvaart 
van de Beemster of Schermer gevangen had 
en ooit in een hengelsportblad een foto van 
deze kanjer gestaan had. Nu kom ik 
oorspronkelijk zelf uit het dorp Graft-De Rijp 
en dat is dan maar een paar km van de plek 
waar die snoek gevangen zou zijn. 
 

 
De ingebonden jaargangen van De 
Hengelsportwereld met de foto van de 20 
kg snoek waardoor het contact met D.H. 
van Bommel ontstond. 
 
Lokale navraag leverde weinig op en dus 
vroeg ik in 1987 of 1988 in een verhaal over 
kanjersnoek in Voor en Door DE VISSER of 
er misschien lezers waren die deze foto 
gezien hadden in een visblad en mij die 
informatie wilde sturen. 

Al heel kort daarna kreeg ik een gezellige 
brief van de Hr. D.H. van Bommel uit 
Amsterdam-Zuid. Hij schreef me dat een foto 
en meer informatie over deze kanjersnoek te 
zien was op bladzijde 114 van de maart 
1951-uitgave van het blad “De 
Hengelsportwereld.” Als ik meer informatie 
wenste, moest ik hem maar eens bellen. Laat 
ik het eerlijk zeggen, van genoemd blad had 
ik nog nooit gehoord en ik zou die foto toch 
wel graag willen zien. De Hr. van Bommel 
gebeld en dat werd een lang gesprek over 
het vissen in de veenpolders zoals het 
Ilperveld en ook de Eilandspolder waar ik in 
mijn jeugd viste. Hij was nieuwsgierig naar de 
grotere vissen, vooral de snoeken, die ik rond 
Bovenkarspel in de kleipolders ving en ik 
nodige hem uit voor een dag hier in mijn 
polders te vissen. Dan zou hij ook de 
ingebonden jaargang van “De 
Hengelsportwereld” meebrengen zodat ik met 
eigen ogen de foto en de informatie over 
deze min of meer Nederlandse recordsnoek 
kon zien. 
 
Het werd een zeer gezellige visdag en we 
kwamen verder tot de ontdekking dat we 
beiden hengelsportboeken verzamelden. Ik 
mocht de ingebonden 8 jaargangen van “De 
Hengelsportwereld” wel op mijn gemak lezen. 
En omdat er vooral in de eerste jaren heel 
veel artikelen van Jan Schreiner in stonden, 
heb ik deze jaargangen later gekocht. We 
werden goede kennissen die vaker samen 
visten en liet hem ook nieuw materiaal testen. 
 
Ik schrok wel toen ik vrij onverwacht een 
bericht kreeg dat de Hr. van Bommel was 
overleden en op het moment dat ik het 
hoorde al was begraven. Heel kort daarna 
kreeg ik zijn vrouw aan de telefoon en ze 
vertelde me dat ze een briefje van haar man 
had gevonden waarop stond dat ze mij moest 
bellen over de boeken als hem iets zou 
overkomen. Welnu, dat deed ze en het was 
ook min of meer uit nood. Haar man had 
tijdens zijn leven altijd tamelijk veel geld aan 
zijn hobby, vissen en hengelsportboeken, 
besteed en daar was ze niet echt gelukkig 
mee geweest. Maar nu hij overleden was en 
de begrafeniskosten hoger waren dan dat de 
verzekering uitkeerde, moesten die boeken 
meteen maar verkocht worden. 
 
En de concrete vraag was of ik op korte 
termijn niet naar Amsterdam kon komen om 
hopelijk een deel van de boeken over te 
nemen. Er waren natuurlijk heel veel boeken 
en bladen die ik al bezat maar ook veel oude 
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boekjes, brochures en bijvoorbeeld alle 
ingebonden jaargangen van Voor en Door DE 
VISSER, het blad VISSEN van Hengelsport 
Vereniging Amsterdam en alle 19 jaargangen 
van De Sportvisser. 
 

 
Met stofomslag worden deze boeken een 
stuk interessanter. 
 
Interessant waren ook de stofomslagen op 
bekende boeken zoals “De Hengelsport” van 
Dresselhuys, “Handboek voor den 
Hengelaar” van Vulsma en andere vaak 
minder bekende boeken. Je kon aan alles 
zien dat deze boekenverzameling zijn lust en 
zijn leven geweest was. Alles keurig 
gerubriceerd en onderhouden, in een apart 
notitieboek met harde kaft was genoteerd 
welke boeken hij bezat en tot welke categorie 
ze behoorden. 
 
Tja, daar sta je dan bij een weduwe die graag 
letterlijk en figuurlijk de erfenis van haar man 
van de hand wil doen. Ik heb haar verteld dat 
ik niet aan “cherry picking”, zeg maar alleen 

de mooiste kersen, in dit geval boeken, wil 
plukken maar haar van zoveel mogelijk 
spullen wil verlossen. In die periode was het 
boekje met prijsindicaties van Flipse nog niet 
verschenen en het was min of meer wat een 
gek er voor geven wou. Ik weet dat ik naar 
eer en geweten alle boeken en maandbladen 
die ik wilde overnemen van een prijs heb 
voorzien. Ik kon alleen maar hopen dat Mevr. 
van Bommel er content mee was, ze zei in 
ieder geval direct “Ja” toen ik een eindbedrag 
voorstelde en toen was het nog een hele klus 
alle dozen met boeken en bladen in mijn auto 
te proppen. 
 
Ik kan wel zeggen dat de deal met deze 
boeken mijn verzameling hengelsportboeken 
op een hoger peil gebracht heeft. Vooral de 
oude jaargangen van net na de Tweede 
Wereldoorlog hebben me een goed beeld 
gegeven van de ontwikkeling van de 
sportvisserij in Nederland. En juist omdat ik 
zelf in die periode met hart en ziel begonnen 
ben te vissen, is de herkenbaarheid heel 
groot voor me. 
 
En weet u wat nog het leukste is? Zal ik 
vertellen. Ik ben natuurlijk nog op zoek 
gegaan naar die beroepsvisser, die foto van 
die grote snoek etc. Vismaat Piet van Saase 
wist die foto te traceren in café Lands 
Welvaren in Schermerhorn. Laat dat nu ook 
het café zijn waar ik in juli 1968 mijn vrouw 
voor het eerst tegenkwam. Juist ja, 2 kanjers 
uit een café !! 
 

Jan Eggers 
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