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BOEKEN 
 
Piscator non solum piscatur. Wij weten en 
ervaren allemaal dat vissen meer betekent 
voor ons dan alleen maar vis vangen. 
Bij onze hobby komt zoveel kijken: 
natuurbelevenis in eerste instantie, maar ook 
knutselen, zoals bvb. hengels bouwen, 
kunstaas maken en vliegen strikken. Hoewel ik 
twee linkerhanden heb, kan ik aardig wat 
vliegbinden... Zo zie je maar. Onze hobby 
heeft vele nevenactiviteiten en daar behoort 
ook lezen bij. Het is niet alleen een leerrijke 
activiteit, maar het houdt ook je geest scherp, 
verruimt ze en behoedt je voor kortzichtigheid. 
Ik denk niet dat er over welke hobby of 
recreatiesport meer geschreven werd als over  
het vissen. Vissen leer je uiteraard aan de 
waterkant maar een goed boek kan je perfect 
technisch begeleiden en veel tijd doen winnen. 
En reisverhalen brengen je aan het dromen en 
is dromen niet de zondag van ons denken?  
 
Wij lezen echter veel te weinig (ik bedoel hier 
de Vlamingen; Hollanders zijn, ook op dat 
gebied, wat vlotter) wat mij nog werd bevestigd 
door Margot Vanderstraeten (zij kreeg op één 
der laatste boekenbeurzen in Antwerpen de 
debuutprijs met haar veelbelovende roman 
"Alle mensen bijten"). Eén Belg op twee leest 
nooit een boek; hiermee zijn we in Europa aan 
de staart van het peloton, samen met 
Griekenland en Portugal. Het dagelijks lezen 
van een krant zou evengoed moeten 
ingeburgerd zijn als het tandenpoetsen... Dit 
even terloops. 
 
Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar 
Belgische boeken over het vliegvissen. Door 
contacten met de Luikenaar Jean-Pierre 
Sougné (nomen sit omen) die daar zo 
enthousiast en met zoveel passie en kennis 
kon over spreken, sloeg de vonk bij mij over. Ik 
ben Jean-Pierre, nu een goede vriend, nog 
steeds dankbaar dat hij zijn kennis van de 
materie met mij wilde delen. 
 
Veel boeken, zijn er niet, want in vroegere 
tijden namen de Belgische vliegvissers de 
tradities, boeken, uitrusting en vliegen over van 
de Britten, die in onze Ardennen kwamen 
vissen. Ja, de Ardennen waren in de 19de 
eeuw zeer visrijk en hadden een niet 
onaardige zalmtrek via de Maas! Zo kwamen 
geregeld buitenlanders bij ons vissen. En er 
waren ook zeer weinig vliegvissers, want 
veelal werd er gevist met natuurlijk aas en voor 
de consumptie. De Ardennen waren toen 
economisch niet zo voorspoedig en vis bracht 
wat afwisseling in het dagelijks menu. 

Vandaar weinig eigen literatuur en weinig 
eigen vliegen (zie mijn boek ‘Belgische 
Vliegen’). Franse boeken werden gelezen (o.a. 
de Massas, ‘Le Pêcheur à la Mouche 
artificielle’, 1852), maar meestal kwam de 
Engelse literatuur aan bod. Ook Duitsland, 
want het eerste populair boek over vissen was 
een vertaling door Emile Gens van het 
meesterlijk werk van Max von dem Borne ‘Le 
Carnet du Pêcheur’. Dit boek werd in 1893 in 
Verviers uitgegeven door de uitgeverij Vinche. 
De vliegvisserij kwam er sterk aan bod maar 
van de 123 vliegen is het merendeel van 
Engelse oorsprong. Dus ook hier was de 
Engelse invloed groot, wat duidelijk blijkt uit de 
bibliografie. 
 

 
a joy for ever… 

 
Er waren dus weinig Belgische boeken, 
gewoonweg omdat er weinig vliegvissers 
waren en er dus geen markt voor was; de 
boeken die dan toch verschenen voor deze 
minderheid hadden een zeer kleine, beperkte 
oplage en zijn dus nu moeilijk tot zéér moeilijk 
te vinden (wat ook blijkt uit de gehanteerde 
prijzen). Reken voor de oudere boeken een 
prijskaartje vanaf ongeveer 500 euro… 
 
Het eerste échte Belgisch werk is van de hand 
van Henri d’Ambleve. Het is de schuilnaam 
voor Henri Gillet, functionaris bij de 
Spoorwegen en gedurende vele jaren een 
gewaardeerd medewerker aan ‘Pêche et 
Pisciculture’, een Belgisch tijdschrift dat nu nog 
steeds voortleeft onder de naam ‘Le Pêcheur 
Belge’ en aan zijn 116de jaargang toe is. 
Het ‘Traîté de la Pêche à la Mouche’ werd in 
1897 uitgegeven in Brussel door de G. 
Bastiné. Deze (eerste) uitgave is quasi 
onvindbaar. Charles Gaidy vertrouwde mij toe 
dat hij nog steeds op zoek is naar dit boek... 
De tweede uitgave, met bijvoegingen en 
wijzigingen door Paul de Deken, dateert van 
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1914 en werd uitgegeven in Brussel door  
drukkerij-lithografie Tr. Rein. Dit charmant 
boekje van 110 blz heeft o.a. een zeer mooie 
bladzijde met insecten, dewelke sterk doet 
denken aan ‘The Fly Fisher’s Entomology’ van 
Ronalds (1836), het eerste boek over 
entomologie ten behoeve van de vliegvissers. 
Het boek heeft in fine ook een vocabularium 
met vertaling van Engelse terminologie, 
dewelke onontbeerlijk zouden zijn voor vissers. 
Wat dan ook weer wijst op Engelse invloeden. 
Trouwens quasi alle, vernoemde kunstvliegen 
zijn van Engelse origine. Zeer zeldzaam boek. 
Paul de Deken leidde een hengelsportfabriek 
met vestiging te Leuven; in illo tempore zou dit 
huis (gesticht in Gent in 1835) het oudste, het 
meest gekende en het belangrijkste zijn 
geweest van het land. De firma was ook 
gespecialiseerd in visgerief voor Congo en was 
de enige op het vasteland dewelke split-cane 
hengels maakte. 
 

 
Charles Gaidy tussen boeken en etsen 

 
Merkwaardig is ‘La Pêche à la Mouche’ van 
Edmond de Lissingen dat in 1910 verschijnt bij 
J.-B. Baillère te Parijs. Het 57 bladzijden 
tellend boekje is volledig gewijd aan uitleg en 
vertaling van Engelse visterminologie. Een 
bewijs te meer dat de Angelsaksiche invloeden 
op vliegvisgebied zeer groot waren. 
Volumineuzer is zijn boek ‘Récits d’un 
Pêcheur’ verschenen in 1914 bij Ch. Delagrave 
in Parijs. Het boek telt 256 blz. En is 
grotendeels aan het vliegvissen gewijd. Leuke 
verhalen, typisch begin 20ste eeuw. Elk 
verhaal geeft een goed tijdsbeeld van hoe het 
vissen was in die periode. Men ging toen ook 
reeds over de grenzen en de Eifel is de auteur 
niet onbekend. De Lissingen besteedde de 
gepaste waardering en aandacht aan de 
vlagzalm en dit was niet zo evident in die 
periode. Bij het nauwkeurig lezen van het boek 
valt ook op dat de auteur een belezen man 
moet zijn geweest met kennis van de 
buitenlandse vliegvisliteratuur. De echte naam 
van de auteur was Edmond Dresse de 

Lesbioles, een meestersmid van Vervierse 
afkomst. Gedurende vele jaren pachtte hij een 
visparkoers op de Kyll in Lissingen, nabij 
Gerolstein. Vandaar dan ook zijn pseudoniem. 
 
In 1913 verschijnt bij de uitgeverij A. Bodson in 
Luik ‘La Pêche à la Truite en Ardenne’ 
geschreven door Luc de la Lienne. Zijn echte 
naam was Lucien Lawarée en zijn 
schrijversnaam verwijst naar de Lienne, een 
bekoorlijke zijrivier van de Amblève. Volgens 
mij is de Lienne wellicht onze mooiste 
salmoniderivier in een uniek decor, niet ver 
trouwens van een ander oogstrelend 
landschap en visrijk stuk rivier, de Fonds de 
Quarreux, op de Amblève. Dit beminnelijk 
boekje van 164 blz. behandelt nauwkeurig de 
vliegvismethodes, de insecten en de 
kunstvliegen. Maar wat mij vooral aansprak 
waren de poëtische monografieën van de 
Ardense rivieren. Ik kan mij niet weerhouden 
een passage aan te halen over –uiteraard- de 
Lienne : ‘Cette vallée a un charme intime bien 
spécial fait de mélancolie douce, de solitude 
aimable et reposante, avec des coins 
ombreux, de petites côtes rocheuses que 
lèchent les courants noirs au clapotements 
discrets des languettes de près smaragdins, 
des aulnes voilant le miroir des eaux 
tranquilles, de rares hameaux reposant dans la 
paix champêtre, rassérénante, suggestive de 
longues contemplations. Jean d’Ardenne y voit 
tout cela. Nous y voyons d’avantage. Pour les 
disciples de St-Pierre, la Lienne est la fille 
impatiente de se marier à la séductrice 
Amblève; la Lienne est la riviérette la plus riche 
en truites qui font toujours les délices des 
gourmets’. Ik heb dit niet vertaald, want dit is 
bijna onmogelijk. Men kan Jacques Brel ook 
niet vertalen... 
 
De figuur van Alfred Sougné is apart, boeiend 
en evolueerde tot een begrip in de Belgische 
vliegviswereld. In de jaren 1920 was hij zeer 
populair en algemeen gekend; hij 
populariseerde de vliegvissport en zijn kennis 
van al de facetten van onze geliefde bezigheid 
maakte van hem onze Frank Sawyer. Ik zal 
aan deze figuur misschien later een 
afzonderlijk artikel wijden. 
Zijn boek ‘La Pêche de la Truite à la Mouche’ 
verscheen in 1924 bij de drukkerij Vonnêche te 
Luik en telde 75 pagina’s. Alle aspecten van de 
vliegvisserij worden behandeld met een 
belangrijke bijdrage over (Engelse) vliegen; 
Sougné vermeldt slechts één Ardense vlieg 
(namelijk de ‘Hubin’). Sommigen beweren dat 
Sougné het boek niet zelf niet zou hebben 
geschreven (hij was een buitenmens, geen 
schrijver), maar wel zijn stiefzoon Marcel 
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Henrion, weliswaar naar zijn opvattingen. 
Marcel Henrion opende later in Brussel een 
hengelsportzaak en gaf het de naam van zijn 
stiefvader, gewoon om commerciële redenen. 
Deze naam had immers een grote impact in 
vliegviskringen. Enkele Ardense vliegen 
werden naar Sougné genoemd en zijn nog 
steeds in de handel. Het huis Sougné bestaat 
nog steeds in Brussel. In het boek ‘A la 
mouche’ verwijst charles Ritz meermaals naar 
Sougné’s boek. 
 
De Ardenner Adrien de Prémorel, visser en 
jager, kan niet loochenen dat hij een dichter is, 
want dat blijkt overduidelijk uit zijn charmant 
boek ‘Sous le signe du Martin-Pêcheur’, 
verschenen in 1931 bij de uitgeverij Desclée 
De Brouwer in Parijs.  
Het 267 bladzijden tellend boek loopt immers 
over van dichterlijke omschrijvingen over de 
mooie Ardennen, haar rivieren en haar vissen. 
Het is zeker geen technisch boek en uit elke 
regel blijkt hoe intens de auteur van ‘zijn’ 
Ardennen houdt. Het lijkt wel een familietrek, 
want hij erfde de liefde en de kennis van de 
regio van zijn achter-grootvader Alphonse. Dit 
boek duikt nog regelmatig op bij 
tweedehandsbeurzen. 
 
Enkele woorden over catalogi. Rond 1935 
verschijnt een eerste editie van de catalogus 
van Jean Leclercq ‘Guide du Pêcheur à la 
Mouche’, met 6 platen met vliegen. Daaronder 
vinden wij enkele échte Belgische vliegen, 
gebonden volgens de unieke 
Belgische/Ardense stijl, nml. met 4 vleugels. 
Omstreeks 1950 verschijnt een tweede 
uitgave, ditmaal met 9 platen in 
chromolithografie. Deze uitgave is nog 
regelmatig te koop op tweedehandsbeurzen. 
De naam ‘Leclercq’ was algemeen bekend in 
de Luikse visserskringen sinds 1890 als 
algemeen agent van vele bekende merken. In 
1920 stichtte vader Leclercq de ‘SA 
Manufacture Liègeoise d’Articles de Pêche’. In 
het begin van de jaren 1930 namen de zonen 
(Jean en Arthur) de zaak over. Hun wegen 
gingen echter uit elkaar. Jean vestigde zich in 
Chênée en specialiseerde zich in kunstvliegen 
onder het merk ‘Natural’s’, terwijl Arthur zich in 
de andere Luikse wijk Fragnée installeerde als 
groothandelaar.  Hij gaf (in 1935 en 1939) een 
fraaie catalogus uit onder de naam ‘Guide du 
Pêcheur’, dewelke nog regelmatig opduikt 
tijdens beurzen. 
 
Pierre Lemoine schrijft in 1944 ‘Au fil de l’eau’. 
Het gaat om een ‘verhandeling over praktisch 
en beredeneerd vissen’ uitgegeven bij Vinche 
in Verviers (124 bladzijden). Het levert vooral 

een interessante bijdrage tot het vliegvissen en 
het vliegbinden. Engelse invloed (zie de 
tekeningen) is evident, zeker wat betreft het 
vliegvissen en de werken van Majoor Hale en 
van McClelland. Dit boek is nog vrij makkelijk 
te vinden. 
 
In 1973 verschijnt dan het 367 pagina’s tellend 
boek ‘La Pêche à la Mouche’ (eigen uitgave) 
van Marcel Henrion. Hij was de stiefzoon van 
Alfred Sougné, die op rijpere leeftijd huwde 
met de weduwe Henrion. Marcel startte (1929) 
in Brussel een hengelsportzaak en gaf deze -
om de hogervermelde redenen- de naam van 
zijn stiefvader. Terloops: wist je dat er in 1949 
in Brussel nog 25 hengelsportzaken waren? 
De oplage moet ongeveer 1000 exemplaren 
zijn geweest, waarvan ongeveer de helft werd 
verkocht via het Huis Sougné en de rest naar 
Frankrijk werd geëxporteerd en daar aan de 
man gebracht. Het boek is in dialoogvorm 
geschreven (tussen meester en leerling). Wij 
vinden dezelfde vliegen terug als bij A. Sougné 
(1924). Was Henrion dan toch de schrijver in 
de schaduw van zijn stiefvader? Een boek dat 
vlot leest en het vliegvissen spelenderwijze 
benadert. Het boek wordt zeldzaam te 
vinden… 
 
In 1985 verschijnt dan het eerste Vlaamse 
boek over het vliegvissen in onze Ardennen, 
geschreven en uitgegeven in beperkte oplage 
door Schlouff (alias Roger Heyvaert) : ‘Met de 
vlieg op forel’. Schlouff had een jarenlange 
ervaring op de Ardense rivieren die hij 
regelmatig met zijn schoonbroer beviste. Dit 
blijkt dan ook uit zijn (nu zeldzaam) boek. Hij 
was ook een begaafd vliegbinder en heeft 
enkele exclusieve vliegbindpatronen op zijn 
actief. Hij schreef regelmatig in het onlangs 
verdwenen blad ‘Voor en door de Visser’ en 
had dan ook een grote invloed op de 
vliegvissers in België en Nederland. 
 
De laatste jaren verschenen in Wallonië enkele 
interessante boeken, geschreven door 
praktijkgerichte vissers. 
In 1992 schreef Dr. Jamotton uit Aarlen ‘A la 
nymphe en rivière’ en later (2001) ‘A la 
mouche noyée en Rivière’. 
 
Richard Franck liet (1995) ‘Mes mouches au fil 
du calendrier’ verschijnen. 
Het gaat telkenmale om eigen uitgaven en de 
boeken zijn –nu reeds- moeilijk te vinden. 
 
Tenslotte wil ik Roland Soyeurt vermelden met 
‘La pêche à la mouche en rivière de A à Z’ 
(Duculot, Gembloux, 1988) en ‘Connaître et 
réussir le montage des mouches’ (Ouest-
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France, Rennes, 1987). Deze man schrijft 
regelmatig in ‘Le Pêcheur Belge’ en in Franse 
tijdschriften; zijn artikels getuigen van veel 
technische en praktische kennis. Hij weet 
waarover hij schrijft en enige relativering is 
hem niet vreemd. 
 
Een buitenbeentje in deze lijst is Prof. Dr. 
Hendrik De Man, socioloog en staatsman en 
een tijdlang Inspecteur-generaal van de 
Koninklijke Visserij. Hij schreef in 1951 in de 
Duitse taal (terwijl hij in ballingschap was in 
Zwitserland wegens zijn omstreden rol tijdens 
de oorlog en de collaboratie) ‘Fliegenfischen 
leicht gemacht’ (Müller, Zurich). Hij was een 

vriend van o.a. Charles Ritz. Dit boek is nog 
regelmatig te vinden op de beurzen van Oud-
Empel en Eindhoven (bij Duitse exposanten). 
 
Als besluit kan ik niet anders dan mijn eigen 
boeken vermelden, uitgegeven in eigen beheer 
(en uitverkocht). In 1998 verscheen ‘Vlagzalm 
& Vliegvissen’ over mijn lievelingsvis en in 
2003 ‘Belgische Vliegen’, na wat 
opzoekingwerk over échte Belgische vliegen 
met ook wat achtergrondinformatie over het 
vissen in onze Ardennen, vroeger en nu en 
over... boeken. 
 

Hugo Martel 
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