
OVER HENGELS EN NOG WAT 
 
"Mét mij is een groot aantal hengelaars 
hoegenaamd niet gecharmeerd van glashengels 
en zij geven verre de voorkeur aan hengels van 
splitcane of van greenheart. Hoewel ik nu allang 
geen zaak meer heb en geen hengels meer 
bouw, word ik nog iedere week opgebeld of ge-
schreven door iemand die zo graag een 
greenheart of een splitcane hengel wil hebben, 
die in de plaats zijner inwoning dan niet 
verkrijgbaar zijn. Als hengelbouwer had ik 
klaarblijkelijk een goede naam en mijn hengels 
een goede reputatie en ik moet zeggen dat 
zoiets zelfs nu nog te mogen horen en lezen, 
meer dan plezierig is. 
 
EINDE 
 
Toen mijn hengelsportzaak ophield te bestaan 
en wij de Emmastraat, waar wij zovele jaren 
gelukkig gewoond hadden en waar ik mijn 
hengels bouwde, noodgedwongen verlieten, heb 
ik gedurende de uitverkoop een aantal hengels 
van eigen fabrikaat achteruit gezet en bij mijn 
eigen collectie hengels gevoegd. En die hengels 
zijn met ons mee naar dit nieuwe huis gegaan 
en daar vis ik dan nu mee.  
 
Niet alleen dat ik er al een paar dozijn had, met 
dan dus nog zo'n stuk of tien daar nog weer bij, 
doch bovendien heb ik er sedertdien nog een 
aanzienlijk aantal geërfd. Daar zijn nog nieuwe 
en ongebruikte hengels bij, maar ook stokken 
van honderd jaar oud of daaromtrent. Van 
greenheart en van splitcane en voor alle 
mogelijke doeleinden van vijf tot meer dan 
zeventien voet lang. 
 
GENOEGEN 
 
Nu is mij weinig liever dan dat ik iemand een 
genoegen kan doen, met dit of dat hengeltje, 
een karperstokje of een vliegenhengeltje, dat hij 
al zolang had willen hebben en dat hij nergens 
meer schijnt te kunnen krijgen. Hier in 
Groningen lopen al een stuk of vijf, zes van mijn 
eigen hengeltjes elders rond, in Dordrecht twee 
en in Rotterdam een paar en eentje in 
Nunspeet.  
 
Nog gisteren ging er een stokje van ruim acht 
voet splitcane de deur uit, compleet met extra 
topje, een machtig hengeltje dat ik voor mezelf 
gereserveerd had, alleen omdat ik het niet over 
mijn hart krijgen kon iemand zomaar bot te 
weigeren. Doch laat men niet van mij 

verwachten dat ik weer met het bouwen van 
hengel begin, want dan heeft men het mis. Daar 
kan ik niet meer aan voldoen. 
 
WIE O WIE? 
 
Wie nu na het bovenstaande mocht denken aan 
een stukje verkapte reclame of broodnijd of iets 
van dien aard, wil ik even wijzen op het 
volgende. De jonge mensen van tegenwoordig 
hebben geen belangstelling voor het vak van 
hengelbouwer en men heeft dit simpelweg te 
aanvaarden. Ik zou werkelijk niet weten wie er in 
ons land nog hengels bouwt van greenheart en 
van splitcane. Engelse hengelbouwers van 
splitcane zijn er nog genoeg en wel zeer goede 
bovendien. Mijn jonge visvriend Wim Meier heeft 
een poosje geleden een achtvoetertje uit 
Engeland laten komen van een werkelijk 
uitstekend fabrikaat, en ik vond het een droom. 
Het was helemaal niet zo bijzonder duur en de 
invoerrechten en de invoerbelasting vielen hem 
ook nog behoorlijk mee. Doch de 
vervoerskosten waren tegen alle verhouding in 
buitensporig hoog. 
 
Op het punt van greenheart liggen de zaken 
minder gunstig in het United Kingdom en 
bovendien zullen ook hier die vervoerskosten 
wel weer een naar woordje meespreken. Maar 
er is toch altijd nog wel een aantal 
hengelbouwers dat met greenheart hengels van 
hoge klasse voor de dag weet te komen.  
 
Daar er op dit punt geen concurrentie-nijd vanuit 
eigen land te verwachten kan zijn, durf ik er een 
paar te noemen met naam en toenaam, die mij 
zo eventjes te binnen willen schieten. 
 
EXPERTS 
 
De oude heer Eggington te Londen, die destijds 
nog wel hengels bouwde voor de vader van 
Capt. Thomas, eens de rechterhand van Col. 
Milward; Herbert Hatton, een oude naam te 
Hereford; zeker ook James Somers in 
Aberdeen, en dan in Redditch, het vermaarde 
hengelbouw-centrum, nog altijd Geoffrey 
Wilkins. 
 
Ik hoop niet dat ik de indruk gewekt heb, dat in 
mijn eigen hokje thuis de hengels tot aan het 
plafond reiken en dat men mijn huis maar lang 
genoeg dient te belegeren om het begeerde 
stokje in de wacht te slepen, want zo is het 



natuurlijk ook weer niet (of allang niet meer?). 
Nog niet zo heel lang geleden heb ik van een 
van mijn beste visvrienden een bod van 275 
gulden geweigerd op een hengeltje van negen 

voet, de blank kreeg ik voor de prijs van een 
postzegel..." 
 

Frans Domhof 
 
 


