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Opkomst van de hengelsport in Gouda 
                                                                                                            
Vanwaar deze korte beschrijving over de 
opkomst van de hengelsport in ons land? Het 
antwoord op die vraag is vrij 
eenvoudig…Door het scheppen van een 
referentiekader kunnen wij de ontwikkeling 
van de Goudse hengelsport in een wat 
breder perspectief bezien. Hield een dergelijk 
groeiproces van een simpel visjesvangen tot 
volwaardig maatschappelijk  geaccepteerde 
hobby, in Gouda bijv. gelijke tred met andere 
steden in ons land? Na lezing van deze 
inleiding dient deze vraag alsnog bevestigend 
te worden beantwoord..! 
 
Evenals de jacht was ook de visserij in ons 
land van oudsher een primaire 
overlevingsbron. De prehistorische 
overblijfselen van visresten uit afvalkuilen in 
jagerskampen, evenals de spectaculaire 
vondst van een ruim zesduizend jaar oude 
visfuik van wilgenbast in 1976 te 
Bergschenhoek, spreken in dit verband dan 
ook voor zich. De visserij heeft dus in ons 
land al eeuwenlang een belangrijke rol 
gespeeld in de voedselvoorziening van de 
mens. 
 
Ook in het Gouda van de “Vroege Nieuwe 
Tijd” (ca. 1400- 1800) zijn bij het streekarchief 
diverse gegevens bekend van vissende 
personen. Het betreft hier meestal kleine 
persoonlijke geschillen van diverse aard die 
alsnog voor de rechtbank “uitgevochten” 
moesten worden. Enige bekende wateren die 
worden genoemd in dit opzicht, zijn de 
singels nabij de Potterspoort, de zijl (lees: 
sloot) langs de Peperstraat en de voormalige 
slotgracht van het kasteel op de Punt. 
 
Voorts behoeft het in een verhandeling als dit 
zeker geen verder betoog dat de 
commerciële visserij nog altijd van groot 
belang is. Wat ons sportvissers echter veel 
meer aanspreekt, is de vraag wanneer men 
in de lage landen bij benadering het hengelen 
ook als ontspannende en zeker ook 
plezierige bezigheid begon te waarderen. 
Een vraag die zich echter niet zo gemakkelijk 
laat beantwoorden. 
 
Reeds in 1653 schreef de onvolprezen Isaac 
Walton in Engeland zijn beroemde boek “The 
Compleat Angler”(De Volleerde Hengelaar), 
waarin met name de romantiek van het 
hengelen als vrijetijdsbesteding op een 
weergaloos knappe manier wordt 
beschreven.  

Als we het sobere werkje van een zeker heer 
Diederichs (“Uitspanningen van het buiten- 
leven”) even buiten beschouwing laten, dan 
duurt het in ons land alsnog tot 1863 voordat 
het eerste standaardwerk betreffende het 
hengelen als sport, het levenslicht ziet. Het 
gaat hier ook nog eens om een uit het Duits 
vertaald boek van Baron von Ehrenkreutz, 
getiteld: “De liefhebber van het hengelen”. 
Voor die tijd betreft het een vrij complete en 
uitgebreide verhandeling, waarin naast de 
technische aspecten, ook veel aandacht was 
ingeruimd voor de romantiek van het 
hengelen als ontspanning. 
 

 
Aquarel C. Borsteegh 
 
Eén van de vroegste bronnen waaruit blijkt 
dat er ook in Gouda, met enige aandacht 
naar het hengelen werd gekeken, betreft een 
vroege aquarel omstreeks 1830 van een 
zekere heer C. Borsteegh. In een wel zeer 
idyllische omgeving ontwaren we een visser 
in een bootje in de omgeving van Gouda (zie 
hierboven). Het was de periode van de 
zelfgemaakte houten hengels, gesneden uit 
een tak van de hazelaar en een lijn van 
gevlochten paardenhaar. Materialen dus 
welke de aspirant-hengelaar zelf in de natuur 
bijeen kon zoeken en dat was maar goed 
ook! Want in de tweede helft van de 
negentiende eeuw heerste er in Gouda grote 
armoede. 
 
Begrippen zoals “Gouwenaar” en “Bedelaar” 
werden in die tijd nogal eens met elkaar 
verwisseld als men toevallig eens sprak over 
een willekeurige inwoner van Gouda…  
Landelijk bezien duurde het tot ca. 1890 
voordat de van oorsprong vrij individualistisch 
ingestelde hengelaar zich mondjesmaat 
begon te verenigen. Dat gebeurde voor het 
eerst in Amsterdam, dat zich als bolwerk van 
de georganiseerde hengelsport, grote faam 
verwierf. Hier ontstonden de allereerste zgn. 
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“Vischcolleges” , waarvan viscollege “De 
Hoop” opgericht in 1894, als oudste visclub 
van Nederland staat genoteerd. Gevist werd 
er vooral op baars rondom Amsterdam, en in 
het bijzonder de houten wormenbakken en 
baartonnetjes uit die tijd, zijn ware kunstukjes 
en thans zeer gewild onder verzamelaars van 
oude en antieke vismaterialen. 
 

 
Viscollege “klaar voor de strijd” 
 
Inmiddels was in 1899 het eerste “echte” 
Nederlandse standaardwerk over de 
hengelsport verschenen nl. “De 
Nederlandsche zoetwatervisschen, en de 
kunst hoe ze te vangen”, geschreven door 
de voorzitter van de Hengelclub Groningen, 
dhr. H. Aalderink. De genoemde materialen in 
zijn boek waren o.a. hickory, greenheart en 
bamboe voor wat betreft de hengels. 
Als lijn lezen we over zaken zoals 
paardenhaar, zijdensnoer en geklost 
hennepgaren. Slechts een enkeling gebruikt 
dan al een metalen haspel of “vierwinder” bij 
het snoekvissen met levend aas. 
 
Overigens hadden hengelaars in die dagen 
geen al te beste naam. De eerlijkheid gebiedt 
ons dan ook te vermelden dat menigeen, 
gewapend met “platvink” in de binnenzak, 
de oevers van menig viswater onveilig 
maakte. Een voorbeeld “tot leering ende 
vermaeck” lezen we in het dagblad “De Tijd” 
van 26 Juni 1934 waarin staat vermeld dat de 
bekende Cor Misset (destijds secretaris 
CNHV) tijdens een zondagse hengelpartij in 
het riviertje de Vlist te Haastrecht, is bekeurd 
door de politie. De boete van één gulden, 
hem opgelegd door de Goudse 
kantonrechter, werd uitgeschreven omdat 
men ter plekke op zondag geen hengelaars 
langs de openbare weg duldde. Een 
verordening die zonder twijfel ten grondslag 
lag aan het feit dat hengelaars rechtstreeks in 
verband werden gebracht met landloperij en 
drankmisbruik, zoals uit diverse oude 
geschriften valt te lezen..! 
 

In Amsterdam zijn er dan al rond 1900 
diverse viscolleges opgericht die met 
regelmaat onderlinge wedstrijdjes visten. 
Hiertoe werd, eveneens in de hoofdstad, in 
1914 de “Centrale Collegiale Commissie” 
opgericht die uitsluitend de belangen 
behartigde van de diverse Amsterdamse 
baarscolleges. In Gouda is dan inmiddels op 
5 September 1904 opgericht de GHV “De 
Rietvoorn”, voor zover bekend de oudste 
visclub van onze stad. In de navolgende 
twintig jaar zouden er te Gouda nog ruim 
vijftien andere visclubs volgen die allen 
volgens goed Amsterdams gebruik, haar 
clublokaal in één van de talrijke Goudse 
cafés hadden gevestigd. Daar vond men ook 
steevast de belangrijkste attributen van de 
visclub, hangend op een goed zichtbare plek 
aan de muur: t.w. het clubvaandel (zie 
hieronder) en de prijzenkast. 
 

 
 
Bij elk belangrijk concours verzamelden de 
leden zich ‘s ochtends vroeg in het café, 
alwaar eerst de nodige borrels op een goede 
afloop werden gedronken. Vervolgens 
werden de belangrijkste medailles uit de 
prijzenkast op het clubvaandel gespeld en 
vertrok de groep hengelaars luidruchtig 
zingend naar het viswater, uiteraard onder 
aanvoering van de vaandeldrager. Na afloop 
kwam men weer steevast bijeen in het 
clublokaal om daar nogmaals de nodige 
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alcoholische versnaperingen te nuttigen, 
waarbij alle vissers uit volle borst het clublied 
meezongen… 
 
Op 11 Februari 1906 werd de eerste echte 
landelijke bond opgericht nl. de Algemeene 
Hengelaars Bond. Haar eerste doel was 
belangenbehartiging van alle aangesloten 
leden teneinde enig tegenwicht te kunnen 
bieden aan de beroepsvisserij, die met de 
nieuwe visserijwet van 1907 sterk 
bevoordeeld zou gaan worden. 
 
Ook wilde de nieuwe bond zich sterk maken 
voor alle “fatsoenlijke” hengelaars in den 
lande, omdat men zich fel verzette tegen de 
Amsterdamse collega’s die in haar ogen 
slechts model stonden voor chaos en 
drankmisbruik. Toch hadden niet alleen de 
Amsterdammers last van droge kelen, zoals 
we hiervoor al konden lezen. Ook de Goudse  
hengelaarsvereen “De Morgenstond”( 
opgericht 25 Febr. 1914) kon er wat van, 
getuige volgend citaat uit een brief  van de 
Goudse politie aan de Officier van Justitie: 
“Ofschoon nu niet bepaald ongunstig bekend, 
hebben eenige personen zitting in het bestuur 
die nogal eens ruim gebruik maken van 
sterken drank”! Zo werd er in den lande 
omstreeks 1923, een aantal noeste pogingen 
ondernomen om het zeer bedenkelijke 
predicaat “hengelaar” (lees: zwerver of 
alcoholist) te doen vervangen door het 
modern klinkende “sportvisscher”. Ook 
werden in die zelfde periode de gebruikte 
materialen weer wat verder geperfectioneerd. 
De oude lijnen van paardenhaar werden 
vervangen door die van Silk of Crin Marin. De 
hengels werden naast bamboe, nu ook 
vervaardigd van het lichtere Franse Riet en 
Splitcane. In Engeland werd door een zekere 
heer Illingworth, een molen met vaste spoel 
ontworpen. Het zou echter nog tot na de 
oorlog duren voordat het ding ook fatsoenlijk 
gebruikt kon worden, hetgeen vooral was te 
danken aan de komst van dat nieuwe 
wonderproduct, genaamd Nylon. 
 
In 1940 verscheen het befaamde boek 
“Beet” van de Amsterdamse journalist/visser 
Kick Geudeker. Deze vaste  vismaat van 
Albatros-legende Nelis Vogel, lanceerde de 
nieuwe slogan: “Vis licht, geef de vis een 
kans”. En aldus begon het hengelen tergend 
langzaam, maar zeker uit te groeien tot een 
volwaardige sport. 
 
Op 1 November 1922 werd in Den Haag het 
Centraal Nederlandsch Hengelaars 

Verbond opgericht. Al vanaf het prille begin 
hebben twee prominente Goudse hengelaars 
zitting in zowel het landelijke bestuur, als het 
bestuur van de “Afdeeling Gouda”. Het gaat 
hier om de heren Jacob van den Heuvel en 
Nicolaas Christiaan Wieser. Beide mannen 
mogen als echte pioniers worden gezien van 
de georganiseerde hengelsport in Gouda. 
Jacob was daarnaast ook nog oprichter en 
president van GHV “De Edelkarper” en 
heeft zeer waarschijnlijk ook het eerste 
reglement van GHV “Vischwaterpachting” 
geschreven. Klaas Wieser heeft in Gouda 
vooral een zeer actieve ledenwervende rol 
voor het CNHV vervuld en was daarnaast 
(mede-) oprichter van zowel GHV “De 
Ruischvoorn” als van GHV 
“Vischwaterpachting”. Ook schreven beide 
heren in de jaren twintig van de vorige eeuw, 
met enige regelmaat stukjes in het CNHV-
bondsorgaan “De Piscator”. Dankzij deze 
kleine artikels is er thans nog vrij veel te 
melden uit een periode waarin zelfs de VWP 
nog niet bestond. 
 
Zoals eerder vermeld, valt direct na de 
tweede wereldoorlog de komst van het nylon 
te noteren, hetgeen een ware revolutie in 
hengelend Nederland teweeg heeft gebracht. 
Plotseling werd het gebruik van werphengel 
en molen gemeengoed. Ook in Den Haag zat 
men zeker niet stil en rond 1947 verscheen 
de eerste werpmolen van onvervalst 
Nederlands fabricaat, de zgn. Tamson-
molen. In 1950 schreef Jan Schreiner 
vervolgens zijn bestseller “Flitsend Nylon”, 
aldus zorgend voor een technische revolutie 
op sportvisserijgebied in Nederland. 
 

 
Trots op de foto met de karper die zo 
dadelijk wordt uitgezet... 
 
Om deze, in razend tempo, groeiende nieuwe 
lichting hengelaars ook van voldoende vis te 
kunnen voorzien, trad op 1 Juli 1952 de 
Organisatie ter Verbetering van de 
Binnenvisserij in werking en nam vanaf die 
datum het heft over van de Nederlandsche 
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Heidemij. Later kreeg de OVB naast haar 
taak als pootvisleverancier ook nog een 
educatieve en voorlichtende functie. 
                                                                                                                                                                                           
Mede door de invoering van een vijfdaagse 
werkweek, ontstonden er vanaf ca. 1960 een 
aantal buurtvisclubs in Gouda. Naast de 
beschikking over meer vrije tijd kreeg 
sportvissend Nederland ook van doen met de 
nieuwe materialen volglas en holglas t.b.v. 
de bouw voor zowel werp- als vaste hengels. 
Ook de zgn. “Extra Strong”-vislijnen deden 
haar intrede. Hierdoor was het mogelijk om 
met behoud van trekkracht, toch met een 
dunnere lijn te vissen. 
 

 
“Zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet...” 
 
In 1975 fuseerden de laatste twee grote 
hengelaarsbonden ( AHB en CNHV) tot één 
grote belangenbehartiger voor sportvissend 
Nederland, nl: de Nederlandse Vereniging 
Van Sportvissersfederaties, kortweg de 
NVVS genoemd. 
Schrijvers van hengelsportboeken beleefden 
een aantal gouden jaren tussen ongeveer 
1950 en 1970. Deze periode gaat dan ook de 
historie in als zijnde de tijd waarin niet alleen 
de meeste, maar zeker ook in verhalende 

termen, de allermooiste Nederlandstalige 
hengelsportboeken zijn geschreven. Na ca. 
1980 valt er in verhalend opzicht een zekere 
verarming te bespeuren, terwijl ook het aantal 
geschreven boeken een stuk minder wordt. 
Voor een deel wordt deze voorlichting door 
videoband overgenomen, waarin de “auteurs” 
zich kunnen laten verafgoden met hun 
zelfgevangen monstervissen. Ook de boeken 
die vanaf dit tijdstip verschijnen, lijken zich  
alleen maar met de technische kant van het 
vissen bezig te houden. Het “scoren” van 
zoveel- en zo groot mogelijke vissen is 
prioriteit van de eerste orde geworden. De 
materialen Carbon, Boron en Kevlar maken 
hun opwachting bij de bouw van de nieuwste 
hengels om de schier onmogelijke targets 
van deze zgn. “Specimenhunters” te 
kunnen realiseren. 
 
Tenslotte nog de vermelding van de fusie in 
2006 van OVB en NVVS tot Sportvisserij 
Nederland  als het enige praktijk- en 
kenniscentrum voor de georganiseerde 
hengelsport. Rest mij nog, om met enige 
weemoed terugblikkend op de meer 
romantische hengelsport-dagen van weleer, 
dit inleidende hoofdstuk af te sluiten. 

                           
Hans van der Kleij 
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