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Een eigen “visscherijmuseum” 
Een Goudse verzameling oude visspullen voor het voetlicht. 

 
Een ware verzamelaar zal je te allen tijde 
graag deelgenoot willen maken voor de 
passie van zijn o.m. recentelijk aangeschafte 
zeldzame objecten. Het wordt echter al snel 
een stuk lastiger als men de bewuste 
persoon vraagt naar zijn achterliggende 
motieven om een dergelijk omvangrijk en 
tevens ook kostbaar project gestalte te 
geven. Om voorts maar helemaal te zwijgen 
over een heldere toelichting, volgens welke 
criteria hij te werk gaat om sommige zaken al 
dan niet in zijn collectie op te nemen. 
 

 
Geïnterviewd voor een plaatselijk 
weekblad 
 
In mijn geval voelde ik reeds als kind de 
behoefte om vooral ook veel te lezen over 
mijn grote passie, de hengelsport. Begrijp me 
niet verkeerd, ook in dit prille stadium deed ik 
niets liever dan met een hengel langs de 
waterkant vertoeven. Daarnaast echter vond 
ik het ook geweldig om te kunnen lezen over 
mijn uitverkoren hobby. Het gaf mijn visserij 
een stukje meerwaarde om als leergierige 
knaap mee te kunnen profiteren van de 
geweldige kennis van bekende 
hengelsportauteurs zoals Jan Schreiner, 
Hans van Onck en Cor van Beurden. Vanaf 
een iets later tijdstip moet ik, als aankomend 
karpervisser, zeer zeker ook de namen van 
Jan B. de Winter en Rini Groothuis 
toevoegen aan voornoemd rijtje van illustere 
grootheden. Vanaf het begin van de jaren 
tachtig begon ik serieus aardigheid te krijgen 
in het verzamelen van zoveel mogelijk 
Nederlandstalige hengelsportboeken en 
kocht ik nagenoeg alles wat ik maar voor een 
redelijk bedrag te pakken kon krijgen. Vanaf 
het moment dat Engelse invloeden vanuit de 
karpervisserij een stevige voet op 
Nederlandse bodem kregen, kwamen daar 
ook nog eens boeken bij van o.a. Denys 
Watkins-Pitchford (BB), Richard Walker, Jack 

Hilton, George Sharman, Rod Hutchinson en 
uiteraard meester-verteller Chris Yates. 
Nochtans bevond de echte verzamelwoede 
zich nog in een sluimerstadium en bleef alles 
alsnog vrij beperkt tot genoemd stapeltje 
hengelsportboeken. 
 
In deze periode kreeg mijn karpervisserij wat 
meer vorm en volgens beproefd recept begon 
ik met het aanleggen van een zgn. logboek 
waarin nauwkeurig melding werd gemaakt 
van alle gevangen karpers, incl. foto’s en 
uitgebreide vangstgegevens. Teneinde dit 
logboek verder te verfraaien kregen ook mijn 
spontaan neergepende visavonturen, zoals 
destijds beleefd aan de oevers van menig 
Gouds viswater, een plaatsje in dit logboek. 
Uiteindelijk resulteerde dit alles in de 
publicatie van het jubileumboek t.g.v. het 75 
jarig bestaan van GHV “Vischwaterpachting”. 
De VWP heeft altijd een zeer prominente rol 
in mijn leven vervuld, in het begin slechts als 
“leverancier” van goed viswater, later werden 
de banden nog wat vaster aangehaald 
middels een bestuurlijke loopbaan van in het 
totaal bijna twintig jaar. Daarna besloot ik dat 
het mooi was geweest om me vervolgens wat 
meer te gaan richten op de beschrijving van 
de Goudse hengelsporthistorie. 
 

 
Een uit de hand gelopen hobby?! 
 
Het zal een dikke tien jaar geleden zijn dat ik 
een vast omlijnd plan voor ogen kreeg om 
serieus te gaan beginnen met het opzetten 
van een collectie oude hengelsport-
materialen. Naast een aardig stapeltje 
hengelsportboeken was ik als verwoed 
karpervisser, tevens in het trotse bezit van 
een aantal mooie glasstokken van meestal 
Engels fabricaat. Hengels die door de jaren 
heen hun goede diensten hadden bewezen, 
maar die nu toe waren aan een welverdiend 
ereplekje aan de wand van een speciaal voor 
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dit doel leeggeruimde slaapkamer. Ook het 
schrijfbureau en mijn boekenkast vonden er 
hun definitieve plaats, evenals mijn sinds jaar 
en dag gebruikte en gekoesterde Mitchell- 
werpmolens. Alles met elkaar kan dit gezien 
worden als de start van mijn collectie “oude 
visspullen”, goed beschouwd dus een hobby 
binnen een hobby. Van meet af aan had ik 
hierbij een vrij vastomlijnd doel voor ogen met 
betrekking op de spullen die ik graag in deze 
ruimte wilde gaan onderbrengen. Het 
moesten allemaal zaken worden die ik als 
klein ventje zelf had gezien en heimelijk had 
bewonderd langs de waterkant. Het was de 
uitrusting geweest van de oude ervaren 
hengelaars van weleer die hun simmen in het 
slootje van mijn jeugd hadden uitgeworpen. 
Deze oude rotten in het vak, alsmede al hun 
hengelgerei van zo’n kleine halve eeuw 
geleden hadden hun uitwerking niet gemist 
en een diepe blijvende indruk in mijn ziel 
achtergelaten. Het waren dus vooral deze 
visspullen die op mijn netvlies geëtst stonden 
en welke dus thans verzameld dienden te 
worden. Een uitrusting dus die in hoofdzaak 
bestond uit natuurlijke materialen zoals zink, 
koper, hout, riet en bamboe! 
 
Zink werd meest gebruikt voor de 
vervaardiging van diverse vormen van 
aasopslag zoals snoekketels, madenhoorns 
en maden- of wormendozen. Koper was bij 
uitstek geschikt voor zalm- en snoekreels 
omdat dit materiaal onder zware spanning 
niet vervormde, ook de duurdere 
wormendozen zie je soms in een koperen 
versie. Hout was er vooral voor de schier 
oneindige reeks van simmen- of tuigenrekken 
in diverse uitvoeringen. Gaan we nog verder 
terug in de tijd dan vinden houten kanissen, 
wormenbakken en Nottingham-reels, 
alsmede hengels gemaakt van meest 
zwaardere houtsoorten zoals greenheart en 
hickory. Riet en bamboe vonden hun 
toepassing hoofdzakelijk in de vroege 
hengelindustrie, evenals in de vervaardiging 
van creels (rieten vismanden) en de destijds 
immens populaire rieten kanissen voorzien 
van één of meerdere laden onder de zitting. 
Ons nationale symbool van de zittende 
brasemvisser met bamboehengel in de 
knuisten, spreekt in dit geval haast voor 
zichzelf. Het kogelharde en dus duurdere 
tonkin werd aangewend voor de fabricage 
van eersteklas splitcane hengels. Een wandje 
met uitsluitend hangende splitcanestokken 
vormt dan ook een uiterst decoratief geheel in 
elke ruimte gevuld met oud hengelmateriaal. 
Daarnaast valt te denken aan een select 

groepje werpmolens voorzien van halve 
beugel uit de beginperiode. Tevens zijn veel 
verzamelaars erg gecharmeerd van oud 
kunstaas zoals rubberen kunstvisjes (Flopy, 
Plucky), koperen lepels van Heinz of 
Stickling, Hardy devons en/of de alom 
geprezen Pezon et Michel spinners. Zeer tot 
de verbeelding sprekend zijn ook de oude 
ingebonden jaargangen met 
hengelsportbladen van weleer, te denken valt 
aan bladen van De Sportvisser, Piscator, De 
Nederlandsche Hengelsport en als klapper 
De Hengelsportwereld. Tot slot wil ik u nog 
wijzen op de diverse prijsbekers, medailles, 
insignes en lauwertakken van de oude 
concoursvissers en baarscolleges van 
weleer. In een authentiek medaillekastje 
vormen zij met elkaar een sieraad aan de 
wand om nog maar te zwijgen over de 
geheime wens van welhaast alle 
verzamelaars: een antiek clubvaandel van uw 
eigen plaatselijke visvereniging! 
 

 
De Goudse visclub IPIVI (Ik Pik Iedere Vis 
In) omstreeks 1925 
 
Intussen zal het de aandachtige lezer niet zijn 
ontgaan, dat de wanden van mijn eigen 
“museum” al dusdanig zijn gedecoreerd met 
oude visspullen zodat er thans wat strengere 
normen gehanteerd dienen te worden. Hierbij 
geldt dat kwaliteit altijd voor kwantiteit moet 
komen, zowel in uw eigen belang als dat van 
uw portemonnee en de huiselijke vrede… 
Veel zal echter afhangen van de beschikbare 
ruimte en de financiële armslag van de 
aspirant verzamelaar. Het zal u thans ook wel 
duidelijk zijn dat een dergelijke beperkte 
opzet zeker niet mijn idee van verzamelen is. 
Met het bijeen brengen van een grote 
diversiteit aan visspullen had ik slechts één 
doel voor ogen, nl. het reconstrueren van een 
sinds lang vervlogen tijdsbeeld van de 
hengelsport waarin alles nog zo heerlijk 
ongekunsteld was. Een dergelijke lange rij 
hengelaars met pet en lange regenjas, vanaf 
de houten kanis scherp turend naar hun 
lange brasempen… Ik weet niet hoe het u 
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dan vergaat, maar deze vertrouwde beelden 
roepen bij mij altijd een gevoel van 
geborgenheid op! 
 
Een veelheid aan oude visspullen hoeft zeker 
ook niet direct beelden van oorlog, chaos of 
andere narigheid teweeg te brengen. Zolang 
het gezonde verstand maar blijft zegevieren 
en de trotse verzamelaar terugfluit naar de 
realiteit zodra één en ander dreigt te 
ontsporen. 
 

 
Twee vrij schaarse hengelsportboekjes uit 
mijn collectie 
 
Met uw goedvinden wil ik thans nog even 
teruggaan naar de publicatie van mijn 
jubileumboek in het jaar 2001. Naast de vele 
beschreven karperavonturen bevatte het 
boek uiteraard ook de geschiedschrijving van 
de jubilerende visvereniging, hetgeen tevens 
mijn vuurdoop inhield voor wat betreft het 
schrijven over de historie van de 
georganiseerde Goudse hengelsport. 
Vanwege een rap naderende deadline kon 
het niet uitblijven dat het artikel enkele 
onvolkomenheden bevatte. Naast tijdnood 
ontbrak het me destijds ook aan de nodige 
ervaring om een dergelijke klus in één klap 
naar behoren te kunnen klaren. 
 
Met het herschrijven van dit bewogen 
hoofdstuk groeide echter mijn belangstelling 
om het complete verhaal aangaande de 
Goudse hengelsport ooit eens te kunnen 
publiceren in een tweede hengelsportboek. 
Daar waar het genoemde jubileumboek 
vooral was volgeschreven met verhalen 
betreffende mijn eigen passie voor de 
hengelsport, zo moet het nieuwe werk vooral 
een verantwoord document gaan vormen 
over een voor velen nog vrij schimmige 
liefhebberij, nl. de georganiseerde Goudse 
hengelsport. 
 
Langzaam maar zeker verschoof het 
zwaartepunt binnen mijn collectie. Het accent 

dat immer had gelegen op het verkrijgen van 
oude visspullen werd langzaam maar 
onmiskenbaar van ondergeschikt belang. 
Zodoende kwam de focus steeds 
nadrukkelijker te liggen bij het vergaren van 
zogenoemde “platte zaken”, zoals een 
bevriende collega verzamelaar het eens 
sappig uitdrukte. Hij doelde daarbij vooral op 
oude originele documenten zoals bijv. 
Reglementen. Posters, Archiefstukken, 
Snoekacten, Catalogi, Proclamaties etc., mits 
uiteraard vallend binnen het kader van de 
Nederlandse hengelsport. Aldus vertaald 
naar mijn eigen collectie, dus meer specifiek 
die platte zaken welke rechtstreeks van doen 
hebben met de Goudse hengelsport. 
 

 
Een zilveren medaille van een Gouds 
visconcours uit 1923! 
 
Hier lag dus nog een geweldig brok 
onontgonnen terrein braak, hetgeen wel 
inhield dat er volop werk aan de winkel was. 
Dat betekende o.m. het plaatsen van vele 
advertenties, het schrijven van stapels 
brieven en het voeren van vele korte 
onbegrepen telefoontjes, alles met het heilige 
doel om evt. Goudse “platte zaken” te kunnen 
achterhalen. Vele van deze pogingen bleken 
achteraf vruchteloos, maar een enkele maal 
boekte ik soms ook een onverwacht 
succesje. Naast de vaak erg leuke nieuwe 
contacten met meest oudere personen, kon ik 
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ook meer dan eens zeldzame spullen 
overnemen zoals complete archieven van 
inmiddels opgeheven Goudse visclubs, oude 
clubreglementen en in een enkel geval zelfs 
een gouden clubspeld van een 
vooraanstaand Gouds bestuurder. Ook mocht 
ik wel eens zo’n levende hengelsportlegende 
interviewen, waarbij dan ook vaak weer veel 
nieuwe informatie vrijkwam waar ik mee 
verder kon. Er volgde langzaam enige 
naambekendheid en in een enkel geval 
trokken mensen soms zelfs spontaan aan de 
bel met de mededeling dat ze wellicht nog 
iets leuks voor me hadden klaarliggen. Via 
mijn gewezen bestuursfunctie bij de VWP 
beschikte ik tevens nog over een aantal 
goede contacten met (oud-) bestuurders van 
andere visclubs. Ook kende ik nog vele 
boeren waar ik destijds veel over de vloer 
kwam om de pacht te betalen en was er zelfs 
een bevriende broodvisser die me altijd een 
tip gaf als er wellicht ergens iets interessants 
voor me te halen viel. Elk van hen had zo zijn 
eigen specifieke wijze om me behulpzaam te 
zijn met het bijeen sprokkelen van nieuw 
materiaal. Zodoende groeide mijn stapeltje 
met “platte zaken” gestaag door. Via het 
onvolprezen internet raadpleegde ik veel 
gedigitaliseerde dagbladen uit de regio en 
maakte er papieren kopieën van die ik 
vervolgens weer netjes liet inbinden. 
Informatie uit nog bestaande clubarchieven 
waar ik helaas geen vinger achter kon 
krijgen, mochten vaak na enig aandringen 
weer wel gekopieerd worden. Zodoende heb 
ik thans een vrij omvangrijk archief op weten 
te bouwen dat me altijd vrijblijvend ter 
beschikking staat als er weer een nieuw 

artikel geschreven moet worden over een 
bepaald aspect uit de historie van de Goudse 
hengelsport. 
 
Thans nadert dit kleine hengelsportmuseum 
zijn uiteindelijke voltooiing. Natuurlijk blijf je 
als verwoed collectioneur altijd op zoek naar 
eventuele zinvolle uitbreiding. Het is echter 
de kunst om blij te kunnen zijn met datgene 
wat je hebt en te accepteren dat er sommige 
zaken gewoon aan je neus voorbij zullen 
gaan. Ik kan u in elk geval met enig 
genoegen vertellen dat het “Papieren Archief” 
van mijn eigen verzameling me het meest 
dierbaar is. Immers zonder raadpleging van 
betrouwbare bronnen valt er ook weinig 
concreets meer te schrijven. De oude 
visspullen die thans de wanden van 
minimuseum sieren, hebben in principe een 
zuiver decoratieve functie. Een functie ook 
die mij in de gelegenheid stelt moeiteloos een 
halve eeuw terug in de tijd te dagdromen. 
Alleen op deze wijze kan ik aldus in de juiste 
sfeer komen die me behulpzaam moet zijn bij 
het zoeken naar de juiste woorden voor dit 
hoofdstuk.                                                                                    
 

Hans van der Kleij 
 

Oproep: graag zou ik in contact komen met 
personen die mij wellicht meer over de 
historie van m.n. de Goudse hengelsport 
kunnen vertellen. Ook ben ik altijd op zoek 
naar voorwerpen die in voornoemde collectie 
niet zouden misstaan! 
Mijn e-mailadres is: 
classicangler@hotmail.com

 
 

 
 


