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Zoals het begon (anno 1895) 
 
Of het verhaal van "P.J. de Fuijk", een 
Dordtse zaak die handelde in manden, 
rotting, borstels en visartikelen! 
 

 
 
Dhr. P.J. de Fuijk overleed in 1895 en de 
zaak werd voortgezet door zijn moedige 
weduwe, later door zijn zoon die daarvoor zijn 
beroep als onderwijzer opgaf (er was ook wat 
te verdienen). In het Dordtse archief vond ik 
een "Geïllustreerde Prijs Courant" van 
weduwe P.J. de Fuijk "Visscherij - Artikelen ( 
rond ongeveer 1910). Een mooie uitgave 
voor die tijd in A5-formaat. Op bladzijde 2 een 
overzicht van meerdere evenementen waar 
de firma aan deelnam. Beurzen in 1900 
Parijs, 1906 Nijverheidstent Leeuwarden en 
toen al een deelname aan comité voor 
vreemdelingenverkeer in 1904, 1907 en 
1912. Bij een van deze deelnames werd de 
hengelsport door professor P.K. Pel 
vernoemd als een der gezondste sporten! 
Men geniet van de natuur, frisse lucht en er is 
genoeg lichamelijke beweging. In onze 
drukke en overhaaste tijd is de hengelport 
uitermate geschikt om geduld te leren 
oefenen. Wat wil je nog meer, met het gehele 

gezin gaan vissen dus. Met de beste hengel 
voor snoek en baars bvb.: "De beste hengel 
voor deze visserij zijn zeker die welke 
voorzien zijn van opstaande ringen en een 
wieltje" (aldus Fuijk). In die tijd sprak men niet 
van een molentje of reeltje maar van een 
wieltje. Er werd ook aangeraden om met 
"tinnen visschje" of "blinkert" te vissen, tevens 
een en ander ook wat actie te geven! In de 
catalogus vond men toen al bamboehengels 
van 2 gulden, tot een snoekhengel uit 4 
delen, bussen met schroef, opstaande ringen, 
elk deel 1,50m, met inrichting voor wieltje en 
foedraal voor 17,50 gulden. Koperen wieltjes 
waren er van 1,25 gulden tot 8,50 gulden 
(dus nog geen echte werphengel). 
 
Omdat mijn speciale belangstelling uitgaat 
naar kunstaas vond ik het bijzonder dat er al 
lepels te koop waren! Kleine lepels van 0,65 
gulden tot (nu komt het) een lepel van 
4,50cm lang, voorzien van schroefbladen, 
driehaak met rode versiering, wartel met lood 
op de as verzwaard (DE COLORADO). 
Verder de nodige lepels met toeslaande 
bladen en zelfs spiegelvisjes aan beide zijden 
met een spiegeltje! Allen voor op diep 
stromend water. Wat de lepel betreft was ik 
zo gelukkig er een paar te bezitten, ik ben er 
zuinig op, ik vis er dan ook alleen mee in 't 
aquarium. Ze zijn redelijk zwaar en zeker niet 
geschikt voor polderwaters. Deze lepel moet 
gebruikt worden op grote stromende rivieren 
(oorspronkelijk Engeland), of bvb. vanaf een 
krib in de stroomnaad (in Holland). Deze lepel 
wordt de zogenaamde "Colorado" lepel 
genoemd. In een oude catalogus van Allcock 
uit 1937 - 1938 zie je de lepel op pagina 153 
afgebeeld in kleur.  
 

 
De originele Colorado-lepel 
 



 .

De "Colorado Spoon" nikkel met rood aan de 
binnenzijde (de vissen trappen er in ieder 
geval in). Ook in 1928 sprak en toonde A.M.J. 
Dresselhuys deze lepel die hij uit de H. 
Stork's prijs courant viste (uit München). In de 
prijs courant van John Dickson and Son staat 
hij in volle glorie afgebeeld naast de Vibro 
Spoon (1950). Nu we het toch over oude 
boekjes hebben is het wel aardig om het 
leuke boekje van Frans Domhof in je handen 
te nemen "WERPHENGEL EN KUNSTAAS". 
Ik bedoel echt in je handen nemen en eraan 
ruiken! Naast de mooie afbeeldingen van 
werphengel met Luxor molen, een pagina 
met lepels op blz. 32. Opvallend is dat dit ook 
weergeeft dat men toen al naar licht kunstaas 
zocht (1949). De "miniatuur"en een "spinner 
vliegcombinatie"! 
 

 
 
Dan komt Jan Schreiner in 1950 met wat 
bladzijden vol ultra licht kunstaas in "Flitsend 
Nylon", onverzwaarde BRR Spinners, 
Terribles, etc. (invloeden vanuit Frankrijk). 
Met deze geschiedenis is wel bewezen dat 
de visserij in de polder voor de oorlog (1940 - 
1945) nog niet kon beschikken over ultra licht 
materiaal. Alle spinners ook in Frankrijk 
waren verzwaard op de as voor stromend 
water, Kill, Amblève, Ourthe, etc. Alles was 
nog geïnspireerd op de Engelse visserij, op 

zalm en forel, op stromende rivieren (ook in 
Frankrijk). Hier op polderwater viste men het 
beste met een hengel en reel met dood of 
levend aas, met dobber en drijvertjes.  
 
Misschien is het voor de jonge startende 
verzamelaar een leuk onderwerp om je in te 
verdiepen, maak een verhaal in je 
verzameling. Speur op rommelmarktjes en 
brocantes naar leuke, kleine spullen en 
ervaar het genoegen  van een leuk tuig met 
kleurrijke dobbers, of een koperen wieltje. 
Een bamboehengel kan ook zo mooi zijn! Al 
verzamelend leer je de logica van een en 
ander; mijn advies is, koop zoveel mogelijk 
oude literatuur. Jaargangen van na de oorlog, 
folders, dan vind je een overvloed aan 
molens, hengels en ontwikkelingen in de 
Nederlandse hengelsportgeschiedenis, AHB 
publicaties, De Hengelsport, etc. We zitten 
nog steeds te wachten naar een redelijk 
boekwerk dat de echte geschiedenis vanaf 
bvb. 1895 tot op heden behandelt. Als nieuwe 
generatie kunnen jullie gebruik maken van 
jullie PC, je klikt maar Orvis, Hardy of 
Albatros aan en je hebt al wat. Maar daar blijf 
ik toch bij, er is niets zo leuk als een echt 
boekje voor in een hoekje - en misschien nog 
een keer een snoekje. Probeer je vriendin of 
partner te interesseren - in het begin niet 
teveel geld uitgeven. Kunstaasjes, veertjes, 
blinkertjes kan je ook op je hoedje of jurkje 
spelden. Wat denk je van een sexy setje met 
vlindertjes en vliegjes? Zoals Remco 
Campert schreef "Het leven is verrukkelijk!" 
 
Houden zo en de groeten van een nog steeds 
ontroerde en nieuwsgierige verzamelaar. 
 

Adrie Mouthaan 

 
 

 
 


