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Over geuren en kleuren van een verzamelende 
hengelaar 

 
Soms schieten je ineens ondefinieerbare 
gedachten door het hoofd, vooral bij het 
ouder worden. Ook geuren kunnen soms 
herinneringen oproepen. Ik was altijd al een 
bezig ventje geweest die van alles wou. 
Teveel soms: voetballen, waterpolo, 
schaatsen, rolschaatsen en daarbij nog eens 
zowat alles wat met het water te maken had. 
Mijn tante Lies in Dordrecht had een 
aquarium. Ik zat er urenlang in alle rust naar 
te kijken. Diezelfde tante Lies was het die 
mijn vader de raad gaf om mij wat met duiven 
te laten doen. Ik kreeg van haar een koppel 
sierduiven cadeau. Deze vonden een 
onderdak in de bovenste verdieping van 
vaders kippenhok. Omdat duiven ander voer 
eten dan kippen, ging ik op zoek naar het 
geschikte voer in een winkeltje onder aan de 
dijk.  
In dit winkeltje verkochten ze zowat alles voor 
het buitenleven en natuurlijk ook wat 
hengelspulletjes. Bamboestokken en 
dobbertje in alle kleuren, tuigenplankjes en 
voldoende materiaal om zelf een stevige 
bamboestok om te bouwen tot snoekhengel. 
 
In een apart laatje van het bureau van mijn 
vader lag al een tijd een mooi tuigje. 
Gevlochten draadje, loodjes, een mooi 
dobbertje (rood-wit) en zelfs het hout waaruit 
het plankje was vervaardigd was echt leuk 
om te zien. Ik vond het een hebbeding, dus te 
mooi om mee te vissen en het risico te lopen 
om het te verspelen. Was dit het begin van 
het verzamelvirus? 
 

 
Uit de lade van vaders bureau 
 
Vissen deed ik onderhand met overgave, 
weliswaar met een eenvoudig tuigje en dito 
hengeltje. Met vismaat en schoenmaker 
Frans Boudewijns viste ik het hele jaar door. 
Zelfs 's winters in een bijt, zo in het dikke ijs 
gehakt, met stro in de klompen en met 
oorverwarmers op. Nu zie je gelijkaardige 
oorkleppen op de kop van de jeugd. Ze 
beweren dat er ook nog eens muziek uit die 
dingen komt. Zo merk je wanneer je oud 
wordt... In het winkeltje onderaan de dijk 
lagen ook eens wat haspeltjes, rolletjes, 

reeltjes uit koper. Deze waren bedoeld voor 
het snoekvissen met een beringde 
bamboehengel. De nodige ringetjes en 
bindgaren waren ook verkrijgbaar. Het vissen 
zelf op snoek met dergelijk zwaar spul vond 
ik maar niets. Het was gewoon buigen of 
barsten. Had je geluk dan belandde de snoek 
met een zwier op de kant. Of in het slechtste 
geval in de overhangende takken van een 
boom. Dat je met het reeltje niet echt kon 
werpen, was nog wat me het meeste 
tegenging. 
 
Vooral omdat we in die tijd met onze 
sleepboot de Maas opvoeren tot in België. Ik 
zag er hengelaars in de weer met 
werphengels en werpreeltjes. Dit leek me 
meer op wat ik echt wou. Ik het winkeltje 
onderaan de dijk kocht ik een stevige 
bamboetop van ongeveer 1,20m en lijmde er 
onderaan een dikker stuk bamboe aan dat als 
handvat zou dienen. Met sterk vliegertouw 
omwikkelde ik het handvat en de voet van het 
molentje om een betere grip te verkrijgen. Op 
raad van mijn vader werd het handvat 
afgewerkt met een mengsel van lijnolie en 
siccatief. 
 

 
Handvat van mijn prototype werphengel 
 
Wat koperen slangenoogjes en een topoogje 
uit agaat maakten het plaatje compleet. 
Spinnertjes en loodjes fabriekten we ook zelf; 
enkel het 18/00 nylon kwam van een mooi 
houten spoeltje. Zo kon ik dus op pad met 
mijn eerste prototype hengeltje dat net voor 
zijn maidentrip nog een mooi laagje lak 
kreeg. 
 
Duitsers zijn een inventief volkje. Ze konden 
terecht trots zijn op de producten van de 
Deutsche Angel Manufaktur (D.A.M.). We 
kwamen toentertijd veel in Duisburg. Daar 
stootte ik op een winkeltje dat het 
bombardement had overleefd. Ik vond er een 
werphengel van ongeveer 1,70m waarvan het 
ondereind gewoon bamboe was met een 
koperen busje; het topeind echter was van 
splitcane. Later werden deze topjes uit 
volglas: goedkoper en minder breekbaar, 
maar toch niet dezelfde uitstraling. Het 
handvat was uit mooie kurk en de reelringen 
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vroegen gewoon om een leuk werpmolentje. 
Dit werd een DAM Quick. Door een stom 
toeval belandden hengel en molen echter 
later vanaf een kademuur in de plomp. Alle 
pogingen ten spijt zag ik het nooit meer terug. 
Ik zou zo'n hengeltje met molentje dolgraag 
weer in mijn bezit krijgen. Ik ben bereid de 
prijs te betalen die het waard is. 
 
Al vissend ga je wel eens denken dat het toch 
maar een zielige bedoening is voor de vissen. 
Ze worden immers belazerd waar ze bij 
zwemmen. Er was ooit een tijd dat een visje 
vangen een noodzaak, zelfs een 
buitenkansje, was. In de plaats van spek met 
bonen kon een vers gevangen vis de dis 
opvrolijken. Een lekkere snoek, baars of 
snoekbaars ging er wel best in. In Maas, 
Merwede en Rijn zwom toen nog forel en 
zalm de rivieren op. Wat een tijden waren dit! 
 
Pas zag ik een mooie ets van Adriaen van 
Ostade uit 1630. Twee figuren op een brugje 
met hengel in de hand en optimistisch met 
een mandje klaar voor de buit. Dan vraag je 
je toch af of ze daar voor de lol stonden of uit 
bittere noodzaak. Hadden ze toen ook al een 
soort plomphaakjes waar je mee recht op en 
neer kon vissen op baars. Of waren het soms 
nepvisjes uit lood met ingebouwde haak? Wie 
wil zich daar eens in verdiepen? 
 

 
Nepvisjes 
 
Rond 1800 waren er in Dordrecht visgidsen in 
de weer die in Ablasserwaard vistochten 
organiseerden voor rijke Dordtse kooplui en 
andere geldmakers van stand. Zo zie je dat 

er zelfs toen al de behoefte bestond om voor 
het plezier te vissen. Maar ook Jan met de -
spreekwoordelijke- pet had diezelfde 
behoefte. Na een zesdaagse werkweek die 
bestond uit werkdagen van langer dan 10 uur 
in de fabriek of diep onder de grond, bleef er 
enkel de zondag om eens lekker te gaan 
vissen. Weg van moe en van de kroost en 
van andere verplichtingen. Lekker een dag 
lang mijmerend naar een dobber of naar 
enkele roodwitte drijvers staren, dat was het 
toppunt van ontspannen geluk. 
 
Zouden die moderne karpervissers in hun 
tentjes hetzelfde plezier ervaren? Nu zijn ze 
omgeven met meer luxe en elektronica dan je 
vroeger in een hele woning kon aantreffen. 
Maar de belangstelling is er, want ze hebben 
mooie hengels, dito molens en 
beetverklikkers. En blijkbaar dragen ze ook 
de nodige zorg voor al hun spullen. Deze 
sportvissers zijn de huidige jagers, 
avonturiers, veroveraars en -wie weet- 
verzamelaars in de dop. 
 
Geeft het hengelen je te veel schuldgevoel 
tegenover de weerloze vissen, dan doen je 
toch gewoon geen aas aan de haak! Dit 
maakt het vissen een stuk rustiger. Of ga 
voor de lol vliegen binden. Ga er zeker niet 
mee vissen, want daar worden ze vies van. 
Maar bewonder deze zelfgemaakte 
kunstwerkjes zo nu en dan en droom van de 
vissen die je er mee vangen kon. 
 
Wat de volgende beurs betreft stel ik voor dat 
we allen lief zijn voor elkaar. Geen gekke 
prijzen vragen omdat de koper interesse 
toont. Niet afdingen omdat "het zo hoort". 
Maar echt genieten van het gevondene, hoe 
klein het ook moge zijn... 
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