
Randverschijnselen 
 
Ik was na het verschijnen van mijn artikel in het 
laatste clubblad over de verschillende stadia 
van verzamelen zoals ik die beleefd heb en 
nog beleef, positief verrast door de reacties 
van een stuk of 10 leden. Het resultaat 
daarvan is o.a. dat ik enkele leden al blij heb 
kunnen maken met dubbele exemplaren van 
boeken en karperbladen en catalogi die hier 
toch enkel en alleen maar in de weg lagen. 
Zelf heb ik enkele snoekboeken als ruilobject 
ontvangen en wat eigenlijk nog leuker is, ik 
heb er een aantal leuke persoonlijke contacten 
aan over gehouden. Het ene VHV lid weet nu 
wat het andere lid verzamelt, wat hij zoekt of 
mist en komen we iets tegen dat de ander 
zoekt, geven we elkaar een seintje. Geloof me, 
dat sociale gebeuren en een bepaalde 
uitwisseling tussen leden van een club is erg 
belangrijk voor de continuïteit. Ik zie en merk 
dat ook regelmatig bij de Snoekstudiegroep 
waarvan ik op het moment dat ik dit schrijf nog 
voorzitter ben maar op het moment dat jullie dit 
lezen niet meer. Op 3 april draag ik -na 20 jaar 
deze functie met plezier bekleed te hebben- de 
bekende hamer over aan Jouke Jansma. Ik 
blijf wel als normaal bestuurslid met de functie 
webmaster in het bestuur zitten.  
Maar onze voorzitter Luc hoeft niet te 
wanhopen dat we nu geen collega’s meer zijn 
want men heeft mij inmiddels gestrikt om 
voorzitter te worden van de SNB regio Noord-
Holland. Ze waren zeker bang dat ik in een 
zwart gat zou vallen, blijkbaar niet wetende dat 
je als verzamelaar dit probleem nooit zult 
krijgen. 
Maar goed, nu ter zake na deze lange inleiding 
die eigenlijk alleen maar bedoeld is om te 
zeggen dat het schrijven van dat vorige artikel 
me echt het nodige plezier in de vorm van 
genoemde reacties gegeven heeft en dat ik 
daarna Babs Verswijveren beloofd heb om ook 
nog een vervolg te schrijven. Voeg daar aan 
toe dat de voorzitter me nog plechtig beloofd 
heeft mijn gesneuvelde flesje Snoekbier te 
compenseren en dan kun je geen kant meer 
op. 
Het onderwerp was ook niet moeilijk want het 
past in het kader van de in de vorige aflevering 
gestarte opruimactie. 
 
Zonde om te laten liggen! 
Ik weet niet hoe andere VHV leden dat hebben 
maar als ik ergens ben waar ik oude spullen op 
hengelsportgebied, en dan in de meest ruime 
zin des woords, zie waar dan ook nog een 
zacht prijsje, en als je mazzel hebt helemaal 
niets, voor gevraagd wordt, laat ik het niet links 
liggen. 

Met andere woorden, in de periode dat ik 
vooral actief snoekboeken en zaken die met 
vriend Esox te maken hebben verzamel, heb ik 
vrij regelmatig totaal van dit patroon afwijkende 
zaken aangeschaft en gekregen. Dat varieerde 
van een nog werkende Illingworth no. 3 molen 
in de originele doos die ik ergens in midden 
Engeland in een groezelige antiekzaak voor 
een scheet en drie knikkers, is Westfries voor 
zeer weinig, op de kop tikte tot bronzen haken 
uit de Romeinse tijd. Zo vond ik ook ergens 
een doos met antiek vliegbindmateriaal uit 
1880 met de zuivere zijde gewikkeld om 
theebonnen van een Engelse officier die voor 
zijn werk in India was. Ik kwam onlangs een 
doosje met heel grote Palmervliegen tegen, 
gebonden op grote maten Blue Aberdeen 
haken en je zou ze zo kunnen gebruiken om 
de afvoer van je gootsteen schoon te maken, 
ware het niet dat er een klein stukje papier bij 
zat met de netjes gedrukte tekst: Schreiner’s 
voornvlieg. Kijk op dat moment zijn die grote 
droge vliegen weer een stuk interessanter voor 
een verzamelaar. Vooral als je weet dat ze van 
een van de eerste naoorlogse vliegvissers die 
over die manier van vissen in de polder 
artikelen schreef zijn geweest, te weten Hans 
Durivou. 
 

 
Jan Schreiner's voornvliegen uit de tijd dat 
er nog grote ruisvoorns in de heldere 
veenpolders rondom Amsterdam zwommen 

 
Ik kwam papieren zakjes van Nelis Vogel met 
haakjes tegen en ook kaartjes met oersterke 
gevlochten vooroorlogse katoenen lijn van 
dezelfde hengelsportwinkelier waar later 
Albatros Hengelsport uit ontstaan is. Op dat 
kaartje kun je dan lezen: “De Hengelsport”, 
C.Vogel, 2e Tuindwarsstraat 8, Amsterdam C. 
– Tel, 48654. Specialiteit in Hengelsport altijd 
GOEDKOPER en BETER. Als ik dan zo’n 
kaartje vastpak, weet en voel ik dat ik op dat 
moment een stukje hengelsportgeschiedenis in 
mijn hand heb. Ik realiseer me tevens dat het 



al een klein wonder is dat zo’n simpel zakje 
met haken en kaartje met lijn de afgelopen 70 
jaren in goede staat overleefd hebben. 
Over eenvoudige zakjes gesproken, ik kwam 
ook enkele zakjes tegen waarin beugelveertjes 
en andere stalen veertjes zitten en die zijn 
waarschijnlijk voor een bepaald type molen. 
Op de zakjes staat o.a. ATOM, Made in Italy, 
L. H. W. en dan nog zoiets als No… Dis 155 – 
608 en 608 bis – 133 – 614. Misschien zijn dit 
wel reserve onderdelen van een Italiaanse 
molen waar een ander VHV lid meer vanaf 
weet en misschien kan ik die dan weer blij 
maken. 
Ik kwam zakjes met gut en enamelled silk gut 
tegen en realiseer me dan dat we het 
tegenwoordig met onze nylon en dyneema 
lijnen toch heel wat gemakkelijker hebben. Dit 
zijn dan enkele van de zaken die ik onlangs 
tegenkwam en dan heb ik het nog niet over de 
onderlijnen van Engels paardenhaar, de 
kaartjes met zeer oude DAM onderlijnen van 
Stahlseide en andere onderlijnen met haakjes 
uit een tijd dat DAM nog in Berlijn zat. 
Vraag me nu niet hoe ik aan al dit spul kom. 
Het meeste zal wel gekregen zijn van lezers 
van de vele bladen waarin ik schrijf en schreef 
en ik heb dat echt niet precies bijgehouden. 
Er is echter nog een bijzondere bron die mij zo 
nu en dan van echte oude visspullen voorziet 
en daar wil ik het in de volgende alinea over 
hebben. 
 
Mijn broer Peter vist dingen uit de grond 
Ik ben de enige in de familie die vist en heb 
zelfs mijn vader vissen geleerd toen die al dik 
in de 40 was en hij heeft er gelukkig ook nog 
veel plezier aan beleefd. Toch heb ik een broer 
die me vrij regelmatig van oude visspullen 
voorziet omdat hij die met sonar apparatuur 
opgevist heeft. Ik heb het dan over mijn 
jongere broer Peter die helemaal gek is van 
het zoeken naar antieke spullen in de bodem 
rondom zijn woonplaats De Rijp, waar ik ook 
29 jaar gewoond heb. Hij zoekt op de plekken 
waar vroeger bebouwing geweest is, waar men 
restanten van de diverse branden die in de 16e 
en 17e eeuw “dit mooiste dorp van Noord-
Holland” geteisterd hebben gedumpt heeft en 
waar nieuwbouw op oude stekken gepleegd 
wordt in dit oude dorp. 
Als men bedenkt dat De Rijp vroeger een 
vissersdorp op het Schermereiland, nu 
Eilandspolder geheten, was met open 
verbinding naar de Zuiderzee en rondom 
visrijke meren zoals de Beemster, Schermer, 
Purmer, Starnmeer en Noordeindermeer, dan 
kan men ook bedenken dat er oud 
“hengelsportmateriaal” in de bodem zit. Het 
wapen van De Rijp bestaat uit twee gekroonde 

haringen ten teken dat deze vis vroeger van 
levensbelang was. Naast de haringvisserij was 
ook de jacht op de walvissen in de Noordelijke 
IJszee van grote importantie en de eerste 
harpoenier was een inwoner van dit historische 
dorp. 
Ik weet nog goed hoe men in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog bij een aantal huizen 
ribben van walvissen gebruikte als 
erfafscheiding. Trouwens, ik heb zelf wel eens 
een aantal wervels van walvissen in de bagger 
gevonden en daar bleek een traankokerij 
gestaan te hebben. Kortom, De Rijp en vissen 
hebben een speciale band en dat blijkt ook uit 
diverse bodemvondsten op visgebied die mijn 
broer gedaan heeft. 
Zaken op visgebied die hij het meeste 
tegenkomt zijn loodverzwaringen van netten, 
maar die geven je als verzamelaar nu niet 
direct een enorme kick. Dat gevoel kreeg ik 
wel toen hij me jaren geleden eens belde met 
de vraag of ik geïnteresseerd was in enkele 
koperen of messing haken uit de 16e en 17e 
eeuw die hij in een randje bagger naast het 
nog steeds goede viswater De Mieuwijdt, te 
vertalen als water waar veel meeuwen te 
vinden waren, gevonden had. 
 

 
Een verzameling van heel oude grote en 
kleine haken 

 
Het bleken langstelige haken te zijn met een 
heuse weerhaak en een eenvoudig 
dichtgebogen oog. Maar juist die weerhaak 
maakte deze haken weer interessant want hij 
zat aan de buitenkant van de haak. En als je 
dan een paar maanden geleden van 
Gamakatsu wat nieuwe heel speciale haken 
krijgt om te testen, dan lees je dat dit speciale 
hem zit aan de weerhaak die nu aan de 
buitenkant gesitueerd is. Men ziet, er is echt 
niets nieuws onder de zon, zelfs niet als het 
om haken uit het land van de rijzende zon 
gaat. 
Peter was niet alleen zo vriendelijk om uit een 
boek over bodemvondsten een bladzijde met 



informatie over dit type haken te kopiëren, nee 
hij informeerde ook bij collega snuffelaars naar 
mogelijke haakvondsten en met succes. Het 
eind van het liedje dat nog lang niet uit is, werd 
dat ik wel een stuk of 10 oude tot zeer oude 
vishaken in mijn bezit kreeg, van heel groot tot 
superklein zoals de foto laat zien en let op de 
10 eurocent als indicatie voor het formaat. Het 
meest gecharmeerd ben ik zelf van een kleine 
benen haak en ik heb geen flauw idee hoe oud 
dat haakje is, waar het vandaan komt en voor 
welke vissen men het gebruikte.Zijn er dus 
leden die wat meer over deze haken materie 
weten, ik houd me aanbevolen voor informatie. 
 
Mijn broer vond niet alleen metalen zaken op 
visgebied, nee ook aardewerk, Delftsblauwe 
tegeltjes en graten van vissen kwamen naar 
boven. Er kwam zelfs een echte vis naar 
boven maar die was wel van brons of messing 
en we hebben beiden geen flauw idee hoe oud 
dit visje, dat misschien op een snoek lijkt maar 
het toch niet is, dan wel mag zijn en waarvoor 
het diende in die goede ouwe tijd. 
 

 
Bronzen snoekje: dit is het visje waarvan 
we niet weten waarvoor het diende. 

 
Dat weten we wel van een koperen instrument, 
eigenlijk zijn het er 2, met een ringetje om aan 
b.v. je riem te hangen. We hebben het nu over 
een heel oude hakensteker, compleet met 
inkepingen, en een pincet waarmee men het 
haakje uit de bek van de vis kon verwijderen.  
 

 
De hakensteker met pincet 

 

Kijk, dit soort gebruiksinstrumenten van 
vroeger laten me dagdromen over de visser 
die dit gereedschap gebruikte en ik vraag me 
dan altijd af welke vissen hij ermee onthaakt 
heeft. Een van de laatste dingen die Peter uit 
die slappe veenbodem gehaald heeft, is een 
lakenzegel van ene Barend Bruyn met daarop 
zowel de naam Snoeck als de afbeelding van 
een snoek. Hij is nu al weer geruime tijd in 
allerlei archieven aan het snuffelen waarom 
deze snoek en de naam snoeck op het zegel 
staan, misschien heette de zaak van Barend 
wel In Den Snoeck. 
 

 
Het lakenzegel met slecht leesbare naam 
Snoeck en tekening snoek 

 
Dat ik deze zeer oude zaken uit een veel 
verder verleden niet aan het eerste de beste 
VHV lid dat er in geïnteresseerd is over doe, 
lijkt me logisch. Maar mochten er leden zijn die 
heel specifiek bvb. oude haken verzamelen, 
dan is de kans aanzienlijk groter dat ze heel 
misschien toch van eigenaar veranderen en 
dan ook meer tot hun recht komen dan bij mij 
in dat doosje in die donkere kast. 
 
Ik zie dat ik al weer aardig op mijn praatstoel 
zit en tenslotte wil ik het nog hebben over een 
laatste randverschijnsel dat misschien 
interessant is voor andere leden. 
 
Hickory, splitcane, greenheart en vooral 
bamboe 
Van bovenstaande materialen zijn en worden 
nog steeds hengels gemaakt en je zou een dik 
boek vol kunnen schrijven over deze 
materialen die voor heel wat visplezier gezorgd 
hebben. 
Ik ben opgegroeid met bamboe hengels en 
was vooral vroeger content met de lichte 
Japanners die je ook nog mooi in elkaar kon 
steken als je klaar was met vissen. Ik heb de 
eerste volglas hengels zien komen, later werd 



het holglas en ik zal heel wat spinhengels van 
goede conolon holglas blanks gemaakt 
hebben. Die blanks en alles wat je verder 
nodig had zoals kurken, geleideogen en 
reelringen kocht ik dan bij de hengelsportzaak 
van Cees Bijvoet in Alkmaar waar ik in mijn 
vorige artikel al het een en ander over schreef. 
Na het holglas kwamen dan tenslotte de 
carbon hengels en waarschijnlijk nog veel 
meer de hengels van glasvezel of ander 
materiaal zoals kevlar met als toevoeging wat 
carbonvezels en dan mocht je het toch een 
carbonhengel noemen. Maar goed, over al die 
z.g. composiet hengels wil ik het nu helemaal 
niet hebben. Ik ga weer terug in de tijd dat die 
moderne spullen er nog niet waren. Een tijd 
waarin heel goede hengels van splitcane en 
niet van hazelaar takken, van hickory en van 
greenheart gemaakt werden en de mindere 
hengels van bamboe. 
Ik weet nog goed hoe lang het duurde voordat 
ik  het bedrag dat een vierdelige donkerbruine 
bamboehengel met koper in koper bussen bij 
de Wed. van Braam bij elkaar gespaard had 
met het vangen en verkopen van aasvisjes. Ik 
heb die hengel niet meer, die is al snoekende 
ter ziele gegaan en echt niet aan een 
metersnoek, waarschijnlijk meer aan het 
ontbreken van enig onderhoud, hoe je die 
hengel in goede conditie moest houden, wist je 
toch immers niet. 
 

 
Heel oude haken en die ene met al die 
oxidatie komt van voor onze jaartelling 

 
En laat ik meteen maar heel eerlijk zijn en met 
de deur in huis vallen: ik weet het nog steeds 
niet en denk dat het nu toch wel eens tijd wordt 
dat ik het leer. Waarom? Heel eenvoudig, ik 
heb in de loop der jaren van heel veel lezers 
en kennissen oude bamboe hengels gekregen 
omdat ze weten of wisten dat ik geïnteresseerd 
was in oud hengelsportmateriaal. Ik heb ze niet 
geteld, maar ik weet wel dat ik inmiddels een 
aardige verzameling oude bamboehengels 
alsmede nog een aantal gemaakt van 
greenheart en splitcane, bij elkaar 
gesprokkeld, zo heet dat toch bij hout, heb. En 

ik weet ook dat ik er qua onderhoud nog geen 
ene moer aan gedaan heb en dat dit 
langzamerhand toch wel eens mag gebeuren. 
Als er lezers zijn met goede tips wat betreft 
onderhoud en juiste manier van bewaren, ik 
houd me aanbevolen. Zijn er echter lezers die 
speciaal dit soort hengels uit grootvaders tijd 
verzamelen, dan is het misschien ook 
verstandig om dat aan me te laten weten en 
zou het kunnen zijn dat ik dat onderhoud niet 
ga uitvoeren als we het over een redelijke 
vergoeding of ruilobject eens kunnen worden. 
Ik denk dat ik maar eens een eind ga breien 
aan dit verhaal dat ik met een bepaalde 
intentie geschreven heb en wel deze: als door 
deze bijdrage en misschien die van enkele 
andere leden het weer zover komt dat er 
genoeg kopij komt om weer twee nummers per 
jaar van De Vissende Verzamelaar uit te 
geven, dan heb ik er een heel goed gevoel aan 
overgehouden en wil ik bij deze wel min of 
meer toezeggen dat ik voor de komende 
nummers nog wel meer artikelen kan en wil 
schrijven. Dat moet niet zo moeilijk zijn want ik 
heb nog meer “randverschijnselen” in huis en 
dan denk ik aan een grote verzameling 
visspeldjes, postzegels met vismotieven, 
stickers en badges en niet te vergeten nog een 
doos met oude molens. Naast dit 
achtergrondmateriaal is er dan natuurlijk nog 
genoeg te vertellen over mijn eigenlijke 
verzamelgebied rond de vis die mijn leven 
veranderd heeft: de snoek. 
Ik hoop dus dat die leden die mij geschreven 
hebben naar aanleiding van mijn vorige artikel 
en waar soms een vrij lange en intensieve e-
mail correspondentie uit voort kwam, hun 
schrijverskwaliteiten nu eens aan de andere 
leden tonen via een kort of lang artikel. Maar 
misschien moeten we wel een rubriek starten 
zoals ik vroeger in Voor en door DE VISSER 
jarenlang met Jan Schreiner gevoerd heb. Die 
rubriek “Van Jan … aan Jan” was behoorlijk 
populair en zoiets moet toch ook in ons 
clubblad mogelijk zijn? Onderwerpen genoeg 
zou ik zeggen, er moet alleen iemand mee 
beginnen, zo eenvoudig is dat. 
 
Tenslotte nog even mijn normale en e-mail 
adres en ik hoop dat de reacties in 2004 
komen ten teken dat we eind 2004 nummer 21 
van ons clubblad ontvangen hebben. 
 
Jan Eggers, Postbus 31, 1610 AA 
Bovenkarspel, (NL) en e-mail: 
the.pike.ferret@hetnet.nl 
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