
VAN WERPHENGEL VIA ROL NAAR DE 
WERPMOLEN IN NEDERLAND 

 
Toen ik in 1950 als jongen van 10 met mijn 
bamboehengel met koperen bussen in de 
Merwede bij Dordrecht op voorn of alles wat er 
maar aan wilde komen viste, gonsde het toen 
van de geruchten over een werphengel. Ik 
wenste wel eens dat dat gerucht mij niet ter ore 
was gekomen. Het ging toch eigenlijk prima: 
mooie bamboehengel met koperen bussen. Dat 
bamboe werd steeds op advies van een oude 
pruimspuwer die aan de waterkant stond 
voorzien van schapenvet en de bussen werden 
zo nodig voorzien van nieuwe bootlak. 
 
In een klein winkeltje waar ik al eerder over 
schreef kocht ik van mijn zakcenten silk en als ik 
mijn eerste dobber kwijt was geraakt, maakte ik 
van een kurk en een luciferhoutje een nieuw 
dobbertje. Rood, wit en blauw geschilderd, 
nationalist als ik toen al was. Aas hoefde je niet 
te kopen dat zat onder de basaltkeien van de 
krib, waarvan je af viste. Steurkrabbetjes voor 't 
oprapen. Enige jaren later waren die verdwenen 
door de nieuwe welvaart in Duitsland, waar de 
industrieriolen de Rijn kleurden tot 
zwavelachtige tonen. Het oude baasje dat 
voortdurend op mijn handen stond te kijken, had 
weinig zakgeld en vroeg of hij soms ook eens 
mijn hengel mocht hanteren. Meestal kwam het 
er op neer dat ik niet meer aan vissen toe kwam. 
Dat gerucht over die werphengel hield mij bezig. 
"Zeg, ome Janus", zo noemde ik hem maar, 
"weet u wat een werphengel is?" "Nou, ik zou 
het niet weten", zei hij, "maar het zou kunnen 
zijn dat het zo zit, dat als je op een middag niets 
gevangen hebt je zo kwaad zou worden dat je je 
hengel met heel de zooi d'r aan in het water 
lazerde! Maar dat is natuurlijk een geintje, 
volgens mij heeft het met stropen te maken. Iets 
moderns of zo uit Amerika!"  
 
Vijftig jaar later, van de week dus, zat ik te 
denken over al deze dingen. De werphengel, de 
molen, de reel, de haspel. Wanneer werd er in 
ons landje voor 't eerst gesproken over een 
werphengel? Door Misset of Dresselhuys? Ik 
dook verder in mijn boekenbestand en stuitte op 
het boek van H. Aalderink uit 1911 
"Zoetwatervisschen in Nederland en de kunst 
om ze te vangen". Achterin bij de inhoud snel 
gekeken naar de hoofdstukken. En jawel hoor, 
bij Afdeeling II "het visschen en de vischtuigen" 
stond na de zethengel, de zetlijn, fleur... de 
werphengel! Wat een vondst! In 1911 een 

werphengel in de Nederlandse hengelsport-
literatuur. 
Echter mijn blijheid werd snel om zeep 
geholpen. Aalderink omschrijft de werphengel 
als volgt: "deze hengel noemt men zoo, omdat 
men de roofvisschen, welke daarmede worden 
gevangen, zoodra ze bijten, op den wal werpt!! 
Men gebruikt daarvoor een stevige lange stok, 
waaraan een sterke lijn met aan het einde een 
ketting van messing of koperen draad en een 
gewonen haak doch van het sterkste nummer!" 
Men moest in die dagen dus op z'n minst stevig 
gebouwd zijn om de werphengel te hanteren. 
Over molens, haspels of rollen werd nog niet 
gesproken maar een werphengel was het! 
 
In 1928 echter kwam er een doorbraak. Het 
boek "De Hengelsport" door A.M.J. Dresselhuys 
kwam uit. Het zal echter wel zo geweest zijn dat 
dit boek door weinigen gelezen werd. Je moest 
goed bij kas zitten en tot de " upper ten" behoren 
wilde je met dit boek in aanraking komen. Eerst 
kwam de crisis en toen de tweede wereldoorlog. 
Pas daarna brak de werphengel en 
bijbehorende molen echt goed door in 
Nederland. Toch is het wel interessant om eens 
na te gaan, wanneer voor het eerst een 
werphengel met rol of later molen besproken 
werd. 
Zoals gezegd, besprak Dresselhuys in zijn boek 
in het hoofdstuk "Visschen met de rol" diverse 
rollen zoals men ze toen noemde. De 
Nottingham rol, de Silex Major met 
werpcapaciteiten. (Ze kostten toen resp. ƒ 33,60 
en ƒ 66,-.) De Aerial van Allcock, de Perfect voor 
het vliegvissen en dan wordt het interessant; 
spreekt hij over de Illingworth rol of eigenlijk de 
molen. Twee pagina's worden er aan besteed 
om met live foto's aan te tonen hoe het werkte.  
 
Uit 1930 stamt een boekje dat wat dichter bij het 
gewone publiek staat nl. "Hengelen in de 
praktijk" door C. Misset. In het eerste hoofdstuk 
spreekt hij bij punt 2 over glijringen, topogen en 
haspels. Hij beveelt hier een haspel aan met 
grooten trommel en speciaal voor karperaars, 
een Pfleuger Quadruple. Afbeeldingen worden 
helaas niet gegeven. Overigens vraag je je af, 
waar je hier in Holland deze zaken al kon kopen 
Dat zou al een studie waard zijn. Via het 
Dordrechts archief kwam ik erachter dat vanaf 
1895 ene P.J. de Fuyk een nering in manden, 
rotting en visscherij-artikelen voerde. Er was een 



lijst van diverse artikelen voor manden, sponsen 
etc. en er was een soort catalogus al waarin 
diverse rollen werden aangeboden. 
Voorzover ik weet worden daar geen Illingworth 
molens aangeboden, maar een soort 
Nottingham. 
 
In 1940 schrijft C.H. Geudeker in zijn beroemde 
boek "Beet" in zijn hoofdstuk over karpervissen 
over een rad en een molentje. 
Hij praat over het voordeel van de molen t.o.v. 
het rad, namelijk dat men grote afstanden kan 
werpen. Dat geldt speciaal bij 't snoekvissen. 
Met dit rad (molen) windt men de vis binnen en 
blijft men doorwinden ook als de vis weer harder 
zou gaan trekken. De slip wordt ontdekt en er 
wordt zelfs een afbeelding gegeven van dit 
wonderrad nl. een van de eerste afbeeldingen 
van de Franse Luxor! 
 
In 1946 verschijnt "Het handboek voor den 
hengelaar" door Ferd. Vulsma. In hoofdstuk 1 
"materiaal" vermeldt hij bij rubriek F "het gebruik 
van een hengel voorzien van glijringen, waarop 
een rad of reel geplaatst wordt". 
Hij noemt hier een rad of reel met versnellingen, 
snoergeleiders, al of niet automatische rem etc. 
en er staan afbeeldingen bij. Tevens noemt hij 
een lichtlopende werpmolen waarvan de klos 
loodrecht staat op de richting van de draad om 
het snelle afwikkelen in de hand te werken. Hier 
bedoelt hij dus een werpmolen in de geest van 
Illingworth of Luxor. Jammer genoeg geen 
afbeelding. 
Bij de afdeling "Roofvissen" gaat hij dieper in op 
de materie en noemt de werphengel met 
werpmolen. Echter merkwaardig genoeg geen 
afbeeldingen van een werpmolen. Wel grijpt hij 
terug op de laatste pagina blz. 171 bij het 
werpen met den werphengel naar de geest van 
Aalderink: "met een stevige zwaai wordt de 
grote vis op het droge geworpen".  
 
In 1947 bespreekt Jan Schreiner in zijn boekje 
"De kunst van het snoeken" in een speciaal 
hoofdstuk "de haspel". Weer een afbeelding van 

een Nottingham reel, Multy haspel en de 
Stationairy drum haspel. De Allcock Stanley 
wordt ook afgebeeld. Evenals onze eigen trouwe 
Tamsom haspel. 
 
In 1949 verschijnt Schreiner's boek "De polder 
in" en spreekt hij in zijn hoofdstuk over de snoek, 
over de rol en speciaal over de "multi" rol. De 
Marhoff en de Criterion van Shakespeare 
passeren de revue. En opnieuw de Illingworth. 
Alleen maakt Jan een foutje en beeldt de Felton 
Cross Wind af. De beroemde spoel waar je 
zeeziek van wordt als je ernaar kijkt. 
 
Overigens wordt de Luxor (door Geudeker 
afgebeeld) voor 't eerst via een advertentie in de 
AHB in 1947 aangekondigd, samen met Luxor 
werphengels en in 1950 kondigt Wasterval aan 
dat ze uit voorraad leverbaar zijn, de Luxor de 
Luxe, Luxor Special en Luxor Suprême. 
 
In het boekje "Werphengel en kunstaas" van Fr. 
Domhof uit 1949 wordt de Luxor de Luxe en de 
Suprême afgebeeld. 
 
Jan Schreiner komt in 1950 met zijn "Flitsend 
Nylon" en bewerkstelligt de grote doorbraak van 
de werphengel met molens in Nederland. 
Afbeeldingen van de Tamson, de Record, de 
S.A.P., de S.N.O.P., de Luxor de Luxe, de 
Suprême, de Ru mer, de Metro, de Mitchell, de 
Alcedo, de Pelican en Triplex. 
Het zou bijvoorbeeld een verzamelthema 
kunnen zijn om al deze molens eens bij elkaar te 
sprokkelen. Het is mij een keer gelukt. Verder is 
het vermeldenswaard dat op de laatste beurs in 
Eindhoven er nu eindelijk een publicatie-studie is 
verschenen over de Luxor. Hopelijk wordt e.e.a. 
eens vertaald. 
Het zou belangrijk voor onze club zijn, als er 
eens wat mensen hun kennis beschikbaar 
stelden. Wat dat betreft, hulde aan Joy van 
Hengst met zijn Mitchell-studie! Wie volgt? 
 

Adrie Mouthaan 

 
 
 


