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Deventer 2007: met dank aan Jan Gall 
 

Het eerste weekend van augustus naderde. 
Voor de echte liefhebber van boeken, oude 
boeken, is er dan weer een jaarlijks evenement 
dat je niet mag missen. 
 

 
 
De Grootste Boekenmarkt van Europa, daar 
heb ik het natuurlijk over, langs de IJssel en op 
de pleinen in het oude Deventer. Ook in 2007 
was ik er weer te vinden. Eigenlijk meer vanuit 
nostalgische overwegingen, want sinds ik er 
een jaar of 15 geleden voor het eerst kwam is 
er een hoop veranderd. Wat er precies 
veranderde? 
 
Drukte 
Allereerst, de markt is groter en groter 
geworden en staat meer in de aandacht van de 
media dan ooit. Kon je vroeger tot een uur of 
12 lekker doorzoeken, nu is dat door de 
gigantische mensenmassa na een uur of 10, 
half 11 echt niet meer mogelijk. Je kunt dan 
bijna over de hoofden lopen! Ik geef het 
tegenwoordig dan ook rond dat tijdstip op en 
ga een traditioneel kopje koffie halen bij 
Bussink’s Koekhuisje, met Bussink’s 
ontbijtkoek erbij natuurlijk.  
 
Ramsj 
Een volgend punt van grote verandering ligt in 
het aanbod. Was het vroeger volop 
antiquarische boeken wat de rode draad  van 
de markt vormde, nu is de hoeveelheid ramsj 

en ongelezen nieuwe boeken ongekend groot. 
Ik denk ik dat in 2007 ongeveer 1 op de 3 
kramen kon overslaan omdat er nieuw aanbod 
of uitgevers restanten op de planken lagen. 
Daar kom je natuurlijk niet voor. Extra jammer 
is het dat veel aanbieders inspelen op de 
mentaliteit van de massa’s dagjesmensen die 
voor een prikkie een paar boekjes willen 
kopen. Het aanbod 1-euroboeken en pockets 
is dus ook nog eens massief. Ga daar je weg 
nog maar eens in vinden als rechtgeaard 
antiquarische visboeken verzamelaar!  Een 
verzamelaar die, na 20 jaar en vele 
boekenexpedities verder, niet zoveel 
verrassingen meer te verwachten heeft omdat 
hij z’n collectie aardig op orde heeft. 
 
Het bloed kruipt… 
Toch ging ik dus weer naar Deventer, in de 
vroege eerste zondagochtend van augustus 
2007. Stralend weer was het, zoals altijd 
tijdens dit evenement. Ik parkeerde m’n Midlife 
Chrysler weer in het hetzelfde straatje als altijd 
en het voelde als heel kort geleden dat ik hier 
was. Toch was dat dus al weer een jaar 
geleden! Snel stapte ik uit, het was al tegen 
half 8. Mijn benen spoedden  me vooruit en het 
eerste uur lag het tempo erg hoog. 
Gaandeweg vloeide het geloof in iets 
bijzonders weer weg. De beste stukken had ik 
toen al weer achter me liggen en ik struikelde 
bijna over het ramsj aanbod. Weer meer bende 
dit jaar! 
 

 
 
Tegen 10 uur was ik er eerlijk gezegd een 
beetje klaar mee. Tja, en wat doe je dan? 
Dan pak je je mobiele telefoon en bel je je 
visboekenmaat om te vragen of hij meer 
succes heeft gehad! Dus belde ik Jan Gall, 
medeverzamelaar en VHV-lid. Hij nam direct 
op, maar had helaas dit jaar besloten niet naar 
Deventer af te reizen. De stevige reis uit 
Friesland in combinatie met een al jarenlang 
mager resultaat voor hem op deze markt 



 .

hadden hem thuis gehouden. Ik kon ‘m geen 
ongelijk geven.  
En gaf aan Jan vervolgens een live-verslag 
door de telefoon over mijn eigen misère: na 
bijna 3 uur lopen had ik wederom dit jaar niets 
van enige betekenis gevonden! Een minuut of 
10 duurde mijn live reportage naar Jan, al 
bellend langs de boekenkramen van Deventer. 
Ik was eigenlijk klaar met zoeken, maar door 
het gesprek met Jan over hengelsportboeken 
bleef ik toch rondkijken. Hij hield me gaande! 
Intussen liep ik rustig in de richting van mijn 
vriendinnen bij Bussink’s Koekhuis voor een 
Café-Complet, mijn troostprijs na een 
vruchteloze ochtend.  
 
En toen! 
Op dat moment zag ik een nieuw gezicht 
achter een tafel staan. Een man die duidelijk 
lol had in zijn rol van boekverkoper en de 
voorbijgangers telkens vriendelijk toelachte. Ik 
stopte even, al pratend met Jan.  En zowaar, 
er lag een visboekje op tafel, ook al was het 
maar het zoveelste exemplaar van “waar kan 
ik Visschen” van Carel Vorstelman, dat je 
overal vindt.  Maar goed, het had een omslag 
en ik pakte het daarom even van de tafel. 
 

De verkoper mompelde “Leuk hé, en er zit ook 
nog iets in….”  
Dus... sloeg ik het boek open en daar... lag 
mijn keurig opgeborgen Grote Prijs voor me! 
Die had de afgelopen 65 jaar onderdak 
gevonden in het boek van Vorstelman!  Het 
piepkleine, dunne en zeldzame “Hoe leer ik 
Visschen?” van Cor Misset, in een uitvoering 
zoals ik ‘m ooit maar 1 keer eerder van een 
andere verzamelaar had gezien: de zeer 
zeldzame 14e druk, in nieuwstaat! Een kreet 
vloog door de lucht en Jan, nog steeds aan de 
lijn, was live getuige van mijn geluk. Eindelijk 
weer eens een echte grote vondst in Deventer! 
 
Tsja, en dan vraag je je later af: Was – Het - 
Geluk? 
Of was het de hand van Jan aan de andere 
kant van de lijn?  
We zullen ’t nooit weten, maar mocht jij na 
urenlang vruchteloos zoeken op de Deventer 
Boekenmarkt het niet meer  zien zitten, 
probeer het dan eens.  
Bel Jan. Je weet maar nooit! 
 
Peter-Paul Blommers 
Mei 2008
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