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Visschen op zijn Gouds 
 
"Visschen op zijn Gouds" is het meest recente 
boek van de hand van Hans van der Kleij 
(°1954). Hans heeft blijkbaar ooit niet enkel de 
vismicrobe en het verzamelvirus opgelopen, 
maar hij vond het ook zijn plicht om de 
hengelgeschiedenis van zijn geliefde stad 
Gouda te boek te stellen. 
 

 
 
Het resultaat is een boek geworden waarvan 
Hans als ondertitel koos voor "Historie van de 
georganiseerde hengelsport in Gouda vanaf 
ca. 1900 tot heden". Dit is echt geen 
understatement want elke visclub (of 
hengelvereen) uit Gouda komt aan bod. 
Beginnend met de oudste: "De Rietvoorn" 
(opgericht op 05/09/1904) en er gevestigd in 
de Kanaalstraat 24. 
 
Hans beschrijft op meesterlijke wijze het reilen 
en zeilen, het wel en wee, de kommer en de 
vreugde van alle Goudse hengelaarclubs. Hij 
heeft het over de onderlinge (gezonde) 
rivaliteit. En vooral over de nooit aflatende 
zoektocht naar goed viswater dat de "vereens" 
wilden pachten. Goed viswater betekende 
immers meer leden... Ook de concurrentie met 
twee grote naburige verenigingen (De Haagse 
en Groot-Rotterdam) komt aan bod. Het areaal 
aan (gepacht) viswater was voor elke visclub 
primordiaal. Om nog maar te zwijgen over de 
tweespalt tussen het aalvisrecht en het 
schubvisrecht. 

 
Hans was op jonge leeftijd al lid van een kleine 
visclub in zijn (oude) woonwijk "Het Rode 
Dorp" aan de "Nieuwe Vaart". Hij trok later de 
vele visrijke polders rondom Gouda in om er 
karper tijdelijk het leven zuur te maken. Hij 
bleef een penvisser "pur sang" die aan de 
elektronische toeters en bellen geen 
boodschap had. In het hoofdstuk XXIII 
beschrijft hij met onverholen weemoed zijn 
wedervaren als lid van de "buurtvisclub" Rode 
Dorp I.B.I.V.I. (Ik Boek Iedere Vis In). Hij laat je 
mee genieten van de vangsten van mooie 
karpers op de pen en met de vlok. Leuk 
weetje: Hans woonde lange tijd in het Rode 
Dorp aan de Kanaalstraat, waar ooit de eerste 
visclub van Gouda werd gesticht. 
 
In hoofdstuk XXI heeft Hans het over "Een 
eigen Visscherijmuseum". Zijn museum omvat 
zijn verzameling visspullen én boeken en is 
tevens zijn werkplek voor het schrijven. De 
ideale plek dus om inspiratie op te doen! 
 
Een passage die ik helemaal niet verwachtte 
draagt als titel "Vissen met Esox". De "esox" 
die hier wordt bedoeld is niet de ons aller 
bekende Esox Lucius, maar wel Esox Spinning 
Club uit Vlaanderen. Ikzelf ben er geruime tijd 
lid van geweest in de '70 en '80er jaren. De 
intrede van Victor ("de Vikke") Marinus in de 
club herinner ik me nog zeer goed. Het was de 
tijd toen "weidelijke" sportvissers uit 
Vlaanderen op zoek gingen naar goed 
(snoek)viswater. Ze vonden dit over de grens 
bij de Noorderburen. Ik denk dikwijls met 
heimwee terug aan de visexpedities naar 
Polsbroek (Het Wapen van Benschop), Wilnis 
en Nieuwkoop. Voor Vlamingen ging toen een 
nieuwe en schitterende viswereld open. 
 
De teksten van de clubliederen hadden een 
leuke aanvulling kunnen zijn. Anderzijds 
maken de overvloedig aanwezige afbeeldingen 
veel goed. Hans is een prototype van een 
vissende verzamelaar! 
 
Tot slot nog vermelden dat dit een hardcover is 
(dus zeer netjes ingebonden) met 235 
pagina's. De prijs bedraagt €27,50 en het boek 
kan zowel in de boekhandel worden besteld 
(vermeld dan het ISBN 978-90-8759-694-1) als 
rechtsreeks bij de uitgever U2pi BV., 
Antwoordnummer 91025, 2509 VC  Den Haag 
(zie www.boekenroute.nl of www.jouwboek.nl). 
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