
OVER TUIGJES EN ANDER TUIG 
 
Op mijn vele omzwervingen door Frankrijk, om 
nog motieven te vinden voor mijn aquarellen 
en olieverfjes, kan ik het toch nooit laten 
tevens uit te zien naar oude vismaterialen. Zo 
verzeil ik wel eens in leuke winkeltjes met in de 
oude laatjes van even oude toonbankjes sinds 
lang vergeten hengelspullen. Ook zijn er langs 
de weg oude boerderijen waar soms een 
bordje hangt met "brocante" er op. Daar wonen 
meestal lieden die naast hun dagelijks bestaan 
wat bij willen verdienen. Uit publicaties en 
andere bronnen weten ze meestal ook wat de 
gangbare prijzen zijn. Soms kan je hier beter 
aan voorbij rijden. Alhoewel... 
 

 
 
Toch hier maar nog eens geprobeerd: buiten 
de schuurdeur stond een aardig vismandje met 
metalen "jeu de boules-ballen" erin. Het was 
misschien de bedoeling om het mandje met de 
hele inhoud erbij te verkopen. Wat kosten die 
ballen?, vroeg ik met een onnozel gezicht aan 
een opgeschoten jongen die, bij afwezigheid 
van pa of ma, de zaak bleek te behartigen. Ik 
wilde natuurlijk niet laten merken dat het mij 
eigenlijk om het mandje te doen was. "Twintig 
Euro, Monsieur, voor de hele handel", was zijn 
antwoord. "Wat kost enkel het mandje, want 
die ballen zijn aardig verroest?", was mijn 
repliek. "Achttien Euro, Monsieur!", kreeg ik 
gelijk te horen. "Nou ja, haal die ballen er maar 
uit, dan wil ik dat mandje wel voor vijftien 
Euro". Dit bleek dan toch net te kunnen 
volgens deze aankomende handelaar. Eens de 
ballen uit het mandje waren verwijderd, bleek 
de bodem ervan vervangen door een eigentijds 
stuk karton. "Monsieur, dit is echt een heel oud 
mandje hoor! De rest ervan kan er toch nog 
best mee door", vond de jonge ondernemer. 
Bij nader inzien toch maar niet toegehapt. Het 
"pétanque"-spel ging keurig terug in het 
vermeende stuk antiek en kon zo zijn volgende 
argeloze slachtoffer afwachten. 
 

"Heb je nog ander oud hengelspul?", wou ik 
nog van hem weten. "Bien sûr, Monsieur, nog 
wat spinners in een blikken doosje". De 
meeste spinners bleken van Mepps te zijn en 
nog steeds in een hengelsportzaak te koop. 
Toch kon ik er twee oude spinnertjes uit halen 
en wel voor 2,50 euro per stuk. "Verderop 
hebben we ook nog een oude boerderij die vol 
met antiek staat. Ga maar eens mee", 
vertrouwde hij me toe. Nadat we door een met 
onkruid overwoekerd pad waren gestrompeld, 
stonden we voor een op instorten staande 
bouwval. Inderdaad volgestouwd met oude 
meubels, huisraad, jachtgeweren en 
kinderwagens. "Voilà, sta me toe even te 
zoeken, Monsieur", zei de jongen. Ongelooflijk 
maar waar: uit de laatjes van een oud kabinet 
kwam een schat aan tuigjes tevoorschijn. Het 
lag er misschien al zestig jaar! Nu kwam de 
aap uit de mouw: de jonge kerel wist blijkbaar 
al heel goed van waar Abraham de mosterd 
haalde. Hij wilde in ieder geval vijftig Euro voor 
een mooi mandje met een lederen riempje dat 
net boven mijn hoofd aan balk hing.  "Wat 
moeten deze tuigjes dan kosten?", vroeg ik 
hem. "Alles bij elkaar twintig Euro, Monsieur". 
Alhoewel het er eerder uitzag als een hoop 
schroot, had ik toch wat menen te zien wat de 
moeite waard was. "Ecoutez, jongeman, ik 
bied je vijftien Euro en over dat mandje wil ik 
nog eens nadenken". Toen zei die kerel: "op 
zolder ligt nog een oude hengel met reeltje van 
mijn opa. Als je morgen wil terugkomen, zoek 
ik die tegen dan even voor je op. Ik moet me 
ook een weg banen door die oude meubels en 
andere rommel". 
 
's Avonds in mijn hotelletje was ik wel een tijdje 
zoet met het ontwarren van tuigen en 
onderlijntjes. Dit klusje bleek wel de moeite 
waard te zijn geweest, toen ik merkte dat het 
ging om een hele collectie onderlijntjes 
vervaardigd in allerlei vormen en uit diverse 
materialen. Eigenlijk is dit wel best een aparte 
studie waard... (tekening 1 tot en met 4) In de 
originele papieren zakjes met merken zoals 
'Berry', "Cobra', 'Infaillible' en 'Corsaire', zaten 
haakjes. In andere zakjes met opschrift 
'Tortue', zaten dan weer olijfloodjes verpakt. 
Sommige zakjes hadden ook de vermelding 
'Papetrie et Librairie'... Hengelspullen bleken 
vroeger op de meest ongelooflijke plaatsen te 
koop zijn geweest! Neem eens het -overigens 
voortreffelijke- boek 'Objets de Pêche' van A. 
en D. Pascal erbij: het meeste van wat ik 
aantrof, staat daar in afgebeeld. 
 



De volgende dag keerde ik met knikkende 
knieën en popelend hart terug. En jawel hoor: 
die gozer had de beloofde hengel opgeduikeld. 
Hij voldeed wel niet helemaal aan wat ik die 
nacht ervoor had gedroomd: een greenheart of 
splitcane bijvoorbeeld. Je weet immers maar 
nooit hoe een koe een haas vangt! Tot mijn 
niet geringe ontgoocheling kreeg ik een 
eenvoudige bamboehengel met koperen 
bussen en een onooglijk, bijna doorgeroest, 
reeltje van Franse makelij te zien. Het leek wel 
of de hengel jarenlang in een duiventil had 
doorgebracht want hij zal helemaal onder de 
duivenpoep. "Monsieur, deze hengel is toch 
echt wel oud, hoor. Een koopje voor vijftig 
euro", zei de leperd met een uitgestreken 
gezicht. Indien het geheel in een redelijke staat 
ware geweest, had ik er nog over na willen 
denken. Nu wimpelde ik dit voorstel beleefd af. 
 
Toen schoot hem te binnen dat ergens in een 
lade van een oude commode nog wat lag. 
Daar bleek een kleine schat aan drijvertjes en 
tuigenplankjes in te schuilen met als klap op de 
vuurpijl een metalen tuigenplankje van 'Pezon 
& Michel'. Op een ander plankje zat een juweel 
van een kunstaas dat ik nog nooit eerder had 
gezien. 
 

 
 
Het geluk zit soms in kleine dingen, bleek hier 
eens te meer... Wie anders dan een 
verzamelaar kan dat gevoel begrijpen als je 
een eindje oude zijden lijn, crin of gut in de 
handen houdt. Wegdromen bij het zicht van 
oude handgesmede haken met gevlochten 
stalen onderlijn, diverse soorten takeltjes voor 
dood aas. Op zo'n ogenblikken heb ik vreselijk 
de pest aan gladde jongens die een tuigje 
maken van een oude dobber met wat lijn, 
loodjes en een haakje op een plankje. Enkel 
maar om de boel te beduvelen: tussen de 
diverse onderdelen kan makkelijk een 
tijdsverschil zitten van vijftig jaar. Jonge, 
beginnende en argeloze verzamelaars tuinen 
hier in.Tuigjes gemaakt door... tuig! 
Daarom ook deze raad: ga, voor je met 
verzamelen begint, eens een paar goede 

boeken lezen over oud hengelsport materiaal. 
Een echte aanrader is 'De geschiedenis van 
de Sportvisserij', geschreven door Charles 
Chenevix Trench en in het Nederlands vertaald 
door onze eigen respectabele Kees Ketting. Dit 
is pas een leidraad voor de beginnende 
verzamelaar! 
 

 
 
Daarnet had ik het over "tuig"... Er moet me 
wat van het hart: sedert jaren erger ik me 
groen aan de "verzamelaars" die handelen als 
"tuig". Voor dag en dauw en uren voor een 
beurs begint, zijn ze al bezig met het opkopen 
(tegen een prikje) van spulletjes die anderen 
hebben aangesjouwd. De onwetende aan- 
bieders hebben ze er snel uitgepikt en als 
aasgieren storten ze zich op hun makkelijke 
prooi. Dat je dezelfde spulletjes enkele uren 
later tegen een veelvoud van de aankoopprijs 
op hun tafeltje ziet liggen, moet je erbij 
nemen... Je mag hier zelfs geen opmerking 
over maken! Toch zijn het dezelfde lui die wel 
eens meesmuilend voor je tafeltje komen 
staan. Wat je zelf tentoonstelt en te koop 
aanbiedt, wordt op een meedogenloze wijze 
belachelijk gemaakt en als rommel afgedaan. 
Je moet hun kleinerende opmerkingen gelaten 
ondergaan. Wanneer uit die opmerkingen blijkt 
dat ze gewoon maar wat uit de nek staan te 
lullen,  zonder enige schroom over hun gebrek 
aan deskundigheid, dat moet je dit maar op de 
koop toe nemen. 
 
Tot slot nog deze oproep: kunnen we niet allen 
maar wat meer aandacht besteden aan het 
RUILEN, dan aan het kopen en verkopen? Wat 
is er fout aan het delen met andere, 
beginnende en gevorderde verzamelaars, van 
de opgedane kennis die je hebt? Samengevat: 
laten we het leuk houden! 
 

Adrie Mouthaan 
 
(huidig adres onbekend: zwervend over de 
wegen van 'la douce France') 
(Afbeeldingen: auteur) 


