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Polaire problemen, zomer 1956 
 
In 1971 publiceerde de bioloog dr. R. (Dolf) 
Boddeke een boek met de titel Vissen & 
Vissen. Het is een bijzonder boek: boeiend, 
leerzaam en bovendien erg fijn om te lezen. 
Dat de schrijver zowel bioloog als fervent 
sportvisser was, bleek een gelukkige 
combinatie, want het boek bevat een rijke 
schakering aan wetenswaardigheden over 
zowel de vissen als het vissen. 
 

 
Het boek “Vissen & vissen” door Dr. R. 
(Dolf) Boddeke 
 
Een van de hoofdstukken in het boek is 
getiteld 'Polaire problemen'. Het beschrijft 
Boddekes ervaringen in Abisko, een klein 
plaatsje in het noorden van Zweeds Lapland. 
Boddeke was daar in de zomer van 1956 met 
een groepje studenten per trein naartoe 
gereisd om er in de adembenemend mooie 
omgeving van het Abisko Nationalpark allerlei 
Arctische plantengroei te bestuderen. Tijdens 
de treinreis van 3000 kilometer had hij kans 
gezien om in de nauwe corridors en volle 
coupés zijn splitcane werphengel heel te 
houden, want er was daar in het hoge noorden 
nu eenmaal vis én middernachtzon, dus alle 
aanleiding en volop gelegenheid om er na het 
botanische werk nog met de spinhengel op uit 
te trekken. 

Het gezelschap bivakkeerde in een 
schoolgebouw, niet ver van de oever van het 
Torneträsk, een enorm meer, ruim 70 kilometer 
lang en tot 168 meter diep. Maar volgens de 
lokale informatie die Boddeke kreeg, zat er 
maar weinig vis. Nu was er in Abisko een 
winkel, eentje maar, van het inmiddels vrijwel 
uitgestorven type dat de Zweden een 
'Lanthandel' noemen. Die verkocht, zoals in 
dergelijke contreien gebruikelijk is, een 
onwaarschijnlijk assortiment aan artikelen en 
werd daarom door de Nederlanders 'Sinkel' 
genoemd. Omdat 'Sinkel' ook wat kunstvliegen 
en spinners voerde, informeerde Boddeke bij 
de eigenaar naar de vismogelijkheden in de 
omgeving. De man raadde hem een 
bergmeertje aan dat 'Pajeb' heette en volgens 
hem 'röding' bevatte. 
 
"Op een kaart was het meertje gauw gevonden 
maar wat was 'röding'? Niemand kon het vertellen. 
Sinkel deelde moeizaam mee dat het een vis was, 
hetgeen wij al vermoedden! Hij toonde de spinners 
die voor de visserij op röding geschikt waren; het 
waren natuurlijk toevallig de enige spinners die hij in 
huis had." 
 
De volgende avond zou Boddeke er met een 
vissende vriend uit zijn gezelschap op uit 
trekken. Ze moesten dan achter het dorp in 
zuidwestelijke richting de toendra in, richting 
de bergen, en dan op koers blijven, dan kwam 
het wel goed. 
 
"Na al deze voorbereidingen gingen wij de volgende 
avond om half tien vol goede moed op pad, 
voorzien van stafkaart, kompas en visgerei. De stille 
Laplandse wildernis begon direct buiten het dorp. 
Wij kwamen geen mens meer tegen, slechts 
rendieren, die in troepen door de struiken braken, 
en het roodgesterde blauwborstje (een prachtig, in 
Nederland zeer zeldzaam vogeltje) kruisten ons 
pad. Het meertje bleek verrassend hoog in de 
heuvels te liggen, zodat wij moeite hadden het te 
vinden. Het was al half twaalf toen wij ons doel 
bereikten. Het landschap was onvergetelijk mooi, 
het meertje lag als een spiegel tussen berken en 
heidestruiken, waarboven de besneeuwde 
bergtoppen zich baadden in de roze gloed van de 
middernachtzon. Wij waren verrukt van dit 
Technicolor-tafereel en begonnen enthousiast te 
vissen." 
 
Welke spinner 'Sinkel' aan Boddeke had 
verkocht, hoorde ik pas een jaar geleden van 
Dolf Boddeke zelf. Het was een 12-grams ABU 
Reflex met een donker ('zebra') blad en een 
rode body. Hij had het exemplaar zelfs nog 
bewaard en was zo aardig me er een fotootje 
van te sturen. De spinner werd hoopvol 
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aangeknoopt maar leek weinig succes op te 
leveren. Na een half uur nog geen stootje. Het 
begon bovendien koud te worden en de twijfel 
sloeg toe. 
 

 
De ABU Reflex 11 gr spinner 
 
"Zit hier wel vis? Zijn die spinners wel goed of heeft 
Sinkel ons een paar van zijn winkeldochters in de 
maag gesplitst? Wat zou röding eigenlijk zijn? De 
naam lijkt op de Engelse naam voor rietvoorn (rudd) 
en ook op de Duitse naam voor deze soort 
(Rotauge). Maar hier kan toch geen rietvoorn zitten, 
wij staan zowat op de Noordpool!" 
 
Net toen hij er mismoedig de brui aan wilde 
geven, was daar plotseling die felle aanslag. 
Een knappe vis ging er vandoor en pas na een 
paar minuten zagen ze vanaf een afstand de 
eerste schittering ervan in het heldere water. 
Ze stonden perplex. Als dat nu zo'n röding 
was, was het zonder twijfel de prachtigste 
sportvis ter wereld! Toen ze de vis eindelijk uit 
het water hadden, konden ze hem beter 
bekijken. 
 
"Het was duidelijk een zalmachtige, maar wat een 
kleuren! De rug was blauwgroen met witte stippen, 
de buik helder rozerood, vinnen en ogen 
donkerrood. De vis werd heel passend bij het 
eigenlijke doel van onze expeditie in een 
botaniseertrommel gedaan en met een gevoel van 
triomf gingen wij terug naar Abisko." 
 

 
De “Röding” 
 
Tegen vier uur in de ochtend kwamen ze weer 
bij hun schoolgebouw aan, waar alles nog in 
diepe rust was. Voorzichtig  legden ze de vis in 
de wasbak. Het was een knaap van drie pond. 
Boddeke kwam er later achter dat het een 'fjäll 
röding' was - 'Salvelinus alpinus' volgens de 

wetenschap en beekridder of Arctische 
zalmforel voor ons onbekommerde hengelaars. 
Toen iedereen de volgende ochtend op was, 
werd de vis met groot enthousiasme 
bewonderd en 's avonds werd hij door drie 
Zweedse meisjes gebakken en onder applaus 
opgediend op een grote schaal, versierd met 
peterselie. "Wat is vissen toch leuk als alles 
eens meezit!", verzuchtte Boddeke tot besluit. 
 

 
Pajeb en omgeving 
 
U hebt inmiddels al wel in de gaten dat u het 
oorspronkelijke verslag van Boddeke gewoon 
in z'n geheel zelf moet lezen. Het is een 
sfeervol juweeltje. Mij heeft het tenminste, 
sinds ik het zo'n veertig jaar geleden voor het 
eerst las, altijd sterk tot mijn verbeelding 
gesproken, met die 'Sinkel' en z'n nering daar 
in een dorp in het hoge noorden en al die 
schitterende natuur rondom. Kon ik er zelf 
maar eens een kijkje nemen, dacht ik altijd... 
Die kans kreeg ik uiteindelijk in juni 2016, 
tijdens een reis door Lapland. Ik moest en zou 
langs Abisko. Ik bekeek er het dorp zelf, maar 
de onweerstaanbare uitdaging was natuurlijk 
om dat meertje Pajeb te vinden. Op de toch vrij 
nauwkeurige kaart die ik had, was het niet te 
bespeuren. Maar in de loods van de 
brandweer kon ik een gedetailleerde 
topografische kaart bekijken. Daarop stond het 
meertje vermeld als 'Pajep Njakajaure', en in 
het Samisch 'Bajib Njágajávri'. Ik maakte een 
schetskaartje en wat aantekeningen, pakte 
mijn rugzak, mijn kompas en mijn trouwe Leki 
wandelstok en trok de toendra in. En Boddeke 
had gelijk. Het landschap was er nu, zestig jaar 
later, nog altijd even adembenemend mooi - en 
het meertje was inderdaad lastig te vinden. 
Maar uiteindelijk, na lang rondzwerven, zag ik 
het in de verte. Het lag daar gewoon op me te 
wachten en stil te schitteren. Ik had niet 
zomaar een meertje gevonden, maar de plaats 
bereikt van mijn jongensdromen. 
 

Hans van der Pauw 


