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De geur van oude hengelsportzaakjes 
 

Historicus Van der Pauw steekt zijn neus in het verleden 
 
Hoe, beste sportvrienden, moet je iets 
omschrijven dat onvergelijkbaar is? Waarnaar 
smaakt chocolade, anders dan naar 
chocolade? En wat te zeggen van 
kamperfoelie op een zomeravond? Zo is het 
ook met de hengelsportzaakjes uit mijn jeugd. 
Die winkeltjes uit de jaren zestig - en 
ongetwijfeld ook al lang daarvoor - hadden 
een aparte, kenmerkende geur. Ik weet niet 
wat het was. Vermoedelijk vooral klassiek 
lokvoer. Pakken Justus of Lokzo, of zakken 
met losse bestanddelen. Misschien met een 
vleugje verbena en anijsolie. Wat dan ook, 
die geur was onlosmakelijk verbonden met 
dergelijke oude zaakjes. En ze roken ook 
allemaal ongeveer hetzelfde. 
 

 
Wegdromen voor de etalage - 1958 
 
Zodra je zo'n winkeltje binnenging, was één 
keer rustig inademen voldoende om je 
ogenblikkelijk in een andere sfeer te brengen. 
Je stapte een kleine wereld in, vol van alles 
wat je fantasie maar kon prikkelen: kleurige 
dobbers en pennetjes, glanzende lepels en 
spinners, houten treklades vol haken, lood en 
ander nuttig moois, vitrines met prachtige 
werpmolens, hengels in rekken en nog meer 
hengels in hun foedralen, hangend van de 
zoldering. Kanissen, bunnetjes, leefnetten en 
opgezette snoeken, je kwam ogen tekort. Dat 
alles was waar die typische geur voor stond: 
een magisch universum. De tegenwoordige 
hengelsportzaken ruiken ook wel, maar 
anders. Die missen de magie. Daar 

overheerst vooral de mierzoete odeur van 
chemische extracten en concentraten. 
Flavours voor boilies en additives voor 
particles, yes sirree! En over de hengelsport-
annex-dierenwinkels met hun schetterende 
kanaries en onfrisse konijnenluchtjes wil ik 
het niet eens hebben. 
 

 
Advertentie uit 1947 
 
Mijn eerste hengelspullen kocht mijn vader 
voor me in het oude zaakje van Rodrigo in de 
Tollensstraat, in het Oude Noorden van 
Rotterdam. Dat was midden jaren zestig. Het 
zaakje was een pijpenla, gedreven door twee 
oudere mannen in grijze stofjassen: Rodrigo 
senior met een minzame maar scherpe 
kennersblik die een ervaring verried die tot 
voor de oorlog moest teruggaan, en zijn 
kompaan, een man met een bochel en een 
wat nurkse eigenzinnigheid van mij-maakt-
niemand-meer-iets-wijs. Rodrigo was een 
goede kennis van mijn vader, dus ik werd 
prinselijk bediend. Hij hielp me aan een mooi 
licht driedelig bamboe hengeltje, 25 meter 
snoer, wat loodjes, haakjes en toprubbertjes 
en een adembenemend mooie rode kraalpen. 
De losse spullen gingen in een papieren 
zakje waarop de wettelijke maten van allerlei 
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vissoorten gedrukt stonden. Er waren vissen 
bij waar ik nog nooit van gehoord had, zoals 
sneep en winde, maar ook bekendere zoals 
snoek en karper. Nou, ik was er klaar voor! 
 
Wat Rodrigo met veel andere 
hengelsportzaakjes uit vroeger jaren gemeen 
had, was niet alleen de geur, maar ook het 
verbazend kleine formaat van de winkel. En 
omdat het assortiment bijna onuitputtelijk 
leek, werd je haast bedolven onder de 
spullen. Voor de clientèle bleef maar weinig 
ruimte over. Vijf man binnen en de zaak was 
stampvol. Om een hengel 'eens te proberen', 
moest Rodrigo met een klant naar buiten, de 
straat op, waar argeloze voorbijgangers voor 
het taxerende gezwiep en gezwaai moesten 
wegduiken. De kennersblikken van klant en 
winkelier bleven dan natuurlijk aandachtig op 
het materiaal gericht, geschrokken passanten 
werden volkomen genegeerd. 
 
Zaakjes kleiner dan het formaat-Rodrigo 
bestonden ook wel, maar meestal niet op 
straffe van het verlies van de typerende geur. 
Het kleinste zaakje waar ik ooit ben 
binnengestapt, bevond zich in Oudeschild op 
Texel. Daar werd me door een bakker met 
bestelfiets de weg gewezen naar wat de 
plaatselijke hengelsportzaak heette te zijn: 
een huisje achter de dijk waarop over de hele 

breedte van de gevel in grote letters het 
woord ZEEPIEREN was geschilderd. En 
zeepieren moest ik hebben. De voordeur 
stond open. Maar niemand te bekennen. Ik 
ging er naar binnen door een gangetje, 
rechtsaf weer een deur door en stapte tot 
mijn verlegenheid een huiskamer binnen, 
waar een gezin rond de tafel de warme 
middagmaaltijd naar binnen zat te werken. 
Aan één kant van de kamer was de winkel 
gevestigd, dat wil zeggen er lag voor het 
vensterraam een lang houten schot op twee 
schragen, zoals bij een marktkraam. Daarop 
waren wat molens uitgestald, bakken met 
werplood en geepdobbers, doosjes met 
haken in verschoten zakjes en een stoffige 
partij spoelen met nylon dat al dof geworden 
was van ouderdom. "Kijk maar op je gemak 
rond hoor, ik kom zo bij je", zei de baas 
tussen twee happen aardappelen met 
andijvie door. En aardappelen met andijvie 
was ook de geur die in deze 'winkel' 
overheerste. Ik was al snel klaar met kijken, 
maar hield de schijn nog even op. Je moet 
iemand niet van z'n bord met eten halen om 
een portie penetrant riekende zeepieren te 
sorteren. Smaken verschillen, maar ook voor 
geuren geldt: er zijn grenzen. 
 

Hans van der Pauw

 
 

 
 


