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Mijn ontmoeting met Jan Eggers 
 
Begin augustus heb ik Jan thuis mogen 
bezoeken om te kletsen over onze 
verzamelhobby. Leek me leuk daar eens een 
stukje over te schrijven in ons blad. Herman 
Verswijveren had ook mij al verschillende 
keren om kopij gevraagd en nu dacht ik dat 
maar eens gewoon te doen. Al die jaren een 
wat slapend lid en nu maar eens tijd nemen 
om zelf een bijdrage te leveren. Het 
onderwerp had ik. 
 
Hoe komt zo'n ontmoeting nou tot stand en 
wat doe je daar bij hem thuis, zou je vragen! 
 
Geïnteresseerd als ik ben in alles wat met de 
vroege Nederlandse hengelsport te maken 
heeft, was ik eerder al in contact gekomen 
met Hans van der Pauw en ook bij hem thuis 
geweest in Schagen. Heb daar veel 
opgestoken over mijn hobby. Bleek hij een 
vaste vismaat te zijn van Jan Eggers. Voor 
mij aanleiding om daarop door te gaan en 
mijn bewondering uit te spreken voor alles 
wat Jan voor de Nederlandse Hengelsport 
doet en in het bijzonder voor de SNB en onze 
verzamelclub. Als goed verzamelaar zijnde, 
kwam het al snel op de artikelen van Jan in 
ons clubblad, in bijzonder daar waar Jan al 
jaren schrijft zijn verzameling uit te willen 
dunnen ten gunste van andere verzamelaars. 
Ik zei al wat jaren te dubben om eens contact 
met Jan te zoeken, maar dat niet te hebben 
gedaan om niet de zoveelste te zijn die "wat 
wil". Bovendien dacht ik dat deze 
"visgrootheid"  het sowieso toch wel veel te 
druk zou hebben om met mij te kletsen over 
de hengelsport. Ik zei Jan dan te willen 
vragen naar kopietjes/ foto's van de echt 
bijzondere zaken die hij had en hopelijk nog 
zou hebben. Daarnaast zei ik Hans te hopen 
dat Jan nog wat kleiner spul zou hebben, die 
die dan met me ruilt of verkoopt, zoals oude 
papieren zakjes met logo, brieven met logo's, 
rariteiten etc. Ach, ik benader hem ooit nog 
wel eens, zei ik tegen Hans. 
Zit ik weken later 's avonds voor de TV, word 
ik gebeld. "Ja, hallo, met Jan Eggers, ik 
hoorde van Hans van der Pauw dat je me niet 
durfde te bellen. Nou, dan bel ik jou, toch."  
Er ontstond een hartelijk telefoongesprek en 
hij nodigde me uit om bij hem langs te komen 
in Bovenkarspel. Hij zei vast nog kennis en 
informatie voor me te hebben en vond het erg 
leuk om nader kennis te maken. 
 
Tja, zo'n ontmoeting is wel een unieke kans. 
Hoe leef je daar dan naartoe? Ik nam me 

voor om erna niet weer huiswaarts te gaan en 
daar te merken dat ik zaken vergeten was te 
vragen. Dus vooraf een lijstje maken van 
onderwerpen die je met hem wil bespreken, 
zoals: zijn overstap van hobby naar werk, zijn 
contacten met andere befaamde schrijvers en 
hengelaars, zijn inzet voor hengelsport-
vereniging De Rijp. Ja, voorbereiding is het 
halve werk. Ik had eerder al zijn artikelen 
voor ons clubblad geprint en die nu weer 
eens systematisch doorgelezen. Gaf me ook 
de kans om in mijn verzameling te kijken wat 
ik voor hem zou meenemen naar 
Bovenkarspel. Net als Jan, heb ik vanaf mijn 
jeugd veel bewaard, dus ook oudere 
foldertjes van ABU, Rapala, krantenknipsels 
over grote snoeken. Gelukkig vond ik nog het 
boekje over De Rijp, wat ik jaren geleden 
eens had gekocht, juist om ooit aan Jan 
Eggers te geven. De Rijp is immers de 
geboorteplaats van Jan, het boekje was 
gedrukt in 1933 en stond stampvol met foto's, 
reclame van winkeliers en zelfs de 
hengelsportvereniging. Dat pakket zond ik 
vooraf naar Jan, tezamen met veel foto's van 
allerlei zaken die ik voor mijn verzameling 
zoek. Tot zover de voorbereiding. 
 

 
 
En dan het bezoek zelf. Jan had gezegd 
maar op tijd te komen, want we zouden wel 
vele uren aan het kletsen zijn. Ik kwam dus 
vroeg en die vele uren zijn het ook geworden. 
Ik werd hartelijk ontvangen. 
Zijn vrouw had voor drinken en een lekkere 
lunch gezorgd. Leek alsof ik hem al jaren 
kende, wat zeker te maken had met zijn 
spontaniteit en het mijne. Hij ging uitgebreid 
in op mijn vragenlijstje en ik ging weg met 
een brok aan kennis. Ik mocht foto’s maken 
van wat ik wilde en die foto's heb ik thuis 
weer toegevoegd aan mijn uitgebreide 
digitale archief. Mooi, zoals hij ook vertelde 
over zijn persoonlijke contacten met Fred 
Buller. Ik had daarover al veel in 



 .

zijn artikelen gelezen, maar als hij het dan zo 
met passie vertelt, dan raakt je dat temeer. 
Het boekje van De Rijp heb ik hem gegeven 
en daar deed ik hem een groot plezier mee. 
Was voor hem een brok van herkenning naar 
personen, firma's etc. Ook een hoop andere 
dingetjes kwamen er goed terecht, zoals 2 
gekleurde plugjes die ik begin 70'er jaren had 
gekocht bij Jan Schreiner zelf. Hij had ook al 
wat spulletjes voor mij opzij gelegd, zoals 
facturen en papieren zakjes. Ook ter plekke is 
hij mij voor gaan zoeken in allerlei hoeken en 
gaten, zelfs op zijn lage zolder, waar hij 
"tijgerde" naar een aantal kartonnen dozen. 
Veel ander klein spul werd ook mijn deel. In 
het bijzonder was ik blij met een aantal 
prijsjes die hij in vroeger tijden zelf bij elkaar 
had gevist. Dat alles krijgt een mooie plek in 
mijn vitrinekast. 
 

Met mijn vertrek ontving ik nog het 25 jaar 
jubileumboek van de SNB, cadeau. Die had 
ik nog niet in mijn verzameling. Zal wel niet 
verrassend zijn dat ik hem maar gelijk 
gevraagd heb het boek te signeren. Toen ik 
zei dat het dan gaat om vermelding van de 
datum, de plaats, enz., onderbrak hij me. Met 
een glimlach zei hij heus wel te weten hoe 
een boek te signeren. We moesten daar 
beiden hartelijk om lachen. 
 
Ik kan terugkijken op een geweldige 
ontmoeting. Dat gaat een vervolg krijgen, zei 
Jan. Ook richting thuis, vertrok ik weer met 
het (verzamelaars)hoofd in de wolken.  
 
Tot zover... 
 

Michael Flipse uit Zoetermeer 
E-mail: m.flipse@hccnet.nl 

 
 

 


