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Alfred  Sougné 
 
De naam ‘Sougné’ is reeds sinds ettelijke jaren 
een begrip in de Belgische vliegviswereld.  
Vóór de 70er jaren van de vorige eeuw was 
‘Maison Sougné’ voor ons, Vlamingen, de 
enige zaak waar we terecht konden voor 
vliegvismateriaal. In Vlaanderen was er geen 
zaak die ons kon helpen totdat in het begin der 
70er jaren Remy Roels in Deinze 
vliegvisspullen en kunstaas in het algemeen 
aan de man bracht. 
Maar zelfs toen bleef men het huis nabij de 
beurs in Brussel frequenteren; het was er 
steeds een drukke doening met drie experten 
in grijze stofjas achter de oude toog. Het huis 
was bekend voor zijn ernst, zijn adviezen en 
zijn kwalitatief hoogstaand (en veelal exclusief) 
materiaal. En je vernam er steeds de laatste 
nieuwigheden uit de Ardennen. Het huis sloot 
helaas nogal onverwachts in het voorjaar 2006 
zijn deuren...  
 
La Roche en Ardennes, op het einde van de 
negentiende eeuw: deze naam werd in die tijd 
in één adem uitgesproken met die van de 
andere mondaine steden Spa en Knokke, de 
ontmoetingscentra van de gegoede burgerij en 
adel. De ‘Fagnes’ waren nog niet bebost en 
fungeerden nog als een reuzespons. De 
Ourthe was daardoor een gans jaar lang zeker 
van een minimumdebiet en een fikse regenbui 
had toen lang niet hetzelfde vertroebelend 
effect op de rivier zoals tegenwoordig het geval 
is. Loofbomen, in plaats van de naald mono-
culturen bepaalden het uitzicht van het 
landschap. 
 
Omstreeks 1880 in “Hotel du Nord”, La Roche, 
wordt Alfred Sougné geboren. Deze man was 
als het ware voorbestemd om zijn naam 
onlosmakelijk te laten verbinden met de 
vliegvisserij in België. Als baby –zijn wieg 
stond op een terras vlak boven de Ourthe- 
maakte hij, zij het dan onvrijwillig, reeds kennis 
met het koude water van de rivier. Hij groeide 
op als een natuurmens. Het enige wat hem 
écht interesseerde waren jacht en visvangst, 
twee zaken die ook vader Sougné, een 
hotelier, goed uitkwamen want met ervaring, 
opgedaan op dat vlak, kon hij Alfred als vis- en 
jachtgids in dienst stellen van de zaak. 
De techniek die toentertijd het meest werd 
gehanteerd bij het forelvissen was die, welke 
men tegenwoordig in Engeland nog kent als 
“grayling-trotting” (met de worm op vlagzalm). 
Ook werd met een eenvoudige reel, toen nog 
gevuld met gevlochten paardenhaar of gut, 
een elrits d.m.v. een primitieve jachthengel 

toch op respectabele afstand van ongeveer 
vijftien meter gepresenteerd. 
Via een nobele heer komt Alfred Sougné op 
zestienjarige leeftijd in contact met de 
vliegvisserij. 
Forel stond op de spijskaart en vermits er nog 
geen forellenkwekerijen bestonden, diende 
Alfred er voor te zorgen dat zijn lijn gevet bleef. 
Doch nu krijgt hij de smaak pas echt te 
pakken. 
 De natuurmens in hem haalt de bovenhand op 
de ‘commerçant’ (die hij volgens vader had 
moeten worden). Ongeacht het feit of er nu 
gasten verbleven of niet, trekt Alfred er 
regelmatig op uit met paard en kar. Twee- en 
driedaagse vistochten naar Tiébéwé, Les 
Ondes en Le Hérou bepalen hoofdzakelijk zijn 
weekindeling. 
Overnachten doet hij onder de blote hemel, 
langs de oevers van de Ourthe. Gedurende 
jaren leeft hij van de opbrengst van zijn 
visvangst. 
 

 
Even wegdromen: “catch and release” 
hoefde toen nog niet echt… 

 
Door zijn kennis van de streek, de rivier en 
door zijn ongelooflijke ‘watersense’ krijgt Alfred 
Sougné al vlug naam en faam. Men begint het 
zelfs als een eer te beschouwen om met hem 
te kunnen vissen. 
Een interessante anekdote uit die periode is 
dat Alfred in staat was om een ‘hatch’ te 
simuleren. Hij legde eenvoudigweg een vuurtje 
aan langs de oever. Als dit bijna gedoofd was 
begon Alfred de asse en de gensters in de 
richting van de rivier te trappen. De asdeeltjes 
op het water wekten bij de forellen de idee op 
als zou er een geweldige ‘hatch’ aan de gang 
zijn. De vissen begonnen massaal te stijgen, 
tot grote verbazing van menig vliegvisgast. 
 
In 1914 gaat Alfred Sougné als vrijwilliger bij 
het Belgische leger om zijn vaderland te 
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dienen in “Den Grooten Oorlog”. Tot 1919 had 
hij nog niets anders gedaan dan gevist en 
gejaagd (en gevochten voor het vaderland). Hij 
was niet geïnteresseerd in een verder leven 
als restauranthouder of hotelier. De link tussen 
vissen en commercie werd alsnog gelegd te 
Luik, waar hij in 1919 de allereerste hengel-
sportzaak in België, die gespecialiseerd was 
op gebied van de vliegvisserij, opende. Om het 
met zijn eigen woorden te zeggen: Het wordt 
tijd dat zelf eens iets ga doen om in mijn 
onderhoud te voorzien (maar met het 
vliegvissen op de eerste plaats...)”. Van dan af 
begint Alfred zijn actieterrein uit te breiden. De 
Amblève, de Lesse en enkele rivieren in de 
Eifel, alsook de Ahr worden door hem 
regelmatig bevist. 
 
Alfred Sougné huwde relatief laat toen hij circa 
40 jaar was met een zekere weduwe Henrion. 
Deze had twee zonen. Eén van hen was... 
Marcel Henrion, de latere stichter van “Maison 
Sougné” te Brussel en auteur van het in 1973 
verschenen “La Pêche à la Mouche”. 
 
Sougné had zelf een boek geschreven 
(sommigen beweren –rumor publicus- dat 
Alfred een buitenmens was en zeker geen 
schrijver en dat het boek zou zijn geschreven 
door zijn stiefzoon Marcel, weliswaar naar zijn 
ideeën),  het in 1924 verschenen “La Pêche de 
la Truite à la Mouche”.  Dit boek bevatte 75 
blz. en het voorwoord was geschreven door 
baron Jean de Chestret de Haneffe, een 
collega-vliegvisser; Sougné had relaties ook in 
de hogere kringen... 
Hij viste met alle hooggeplaatsten van het 
Koninkrijk en leerde o.a. Koningin Astrid de 
knepen van het vliegvissen. Haar echtgenoot, 
Koning Leopold III, was, als Prins, het 
vliegvissen bijgebracht door Alphonse Cornet 
uit Verviers (hij had daar ook een 
hengelsportzaak), een meervoudig casting 
kampioen en een zeer beminnelijk man die in 
het begin van 1960er jaren overleed bij een 
auto-ongeval. 
In het gamma van Hardy vond men toen een 
‘Prince Leopold’ rod, een palakona splitcane 
vliegenhengel van 9voet9, voor hem 
ontworpen op aanwijzingen van Léon Seutin, 
de algemene agent voor Hardy in België (zie 
o.a. ‘Hardy Angler’s Guide, Coronation 
Number, 1937). 
Nu we toch bij het koningshuis zijn: Ook koning 
Albert I was een vliegvisser. Hij werd hierbij 
geadviseerd door Prof. Dr. Hendrik de Man, 
socioloog en staatsman, een tijdlang 
Inspecteur-generaal van de Koninklijke Visserij 
en auteur van ‘Fliegenfischen leicht gemacht’ 

(Müller, Zurich, 1951). Wijlen Albert I wist ooit 
op het koninklijk domein Ciergnon aan de 
Lesse een vlagzalm van anderhalve kilo aan 
de haak te slaan (Karl Baeten, ‘Ervaringen met 
vlagzalmen’, De Vlaamse Vliegvisser, lente 
2000). Het was in zijn tijd een gezaghebbend 
boek. 
In het boek ‘A la Mouche’, dat hij samen 
schreef met Tony Burnand (Librairie des 
Champs Elysées, 1939), verwijst Charles Ritz 
meermaals naar Sougné’s boek.  
Henrion nam later de gedachtengang van 
Sougné over in zijn eigen boek, alsook 
grotendeels de vliegen. 
 

 
Een beeld dat bij veel vliegvissers voor 
altijd in het geheugen staat geprent. 

 
Na zijn dood in 1955 zijn er enkele 
misverstanden en idee-fixen rond de figuur van 
Alfred Sougné ontstaan. Hij heeft bvb nooit zelf 
vliegen gebonden. Meestal viste hij met 
vliegen die hij in Engeland liet binden. De 
‘Universelle’ wordt hem soms ook ten onrechte 
toegeschreven. Een zekere Delcourt uit 
Charleroi was de echte ontwerper. Via hem is 
Sougné in contact gekomen met deze vlieg en 
zorgde hij ervoor dat de vlieg de bekendheid 
kreeg die ze heden ten dage nog geniet en 
verdient. Sommigen noemen de ‘Universelle’ 
(nu nog) trouwens de ‘Mouche Sougné”. 
Hetzelfde geldt voor de ‘Sougné Spéciale’ of 
de ‘Sougné Fly’. Deze vlieg is van het huis 
Sougné in Brussel en zou zijn ontworpen door 
een klant. Alfred heeft dus geen vliegen 
ontworpen, noch schokkende theorieën 
verkondigd. Als tastbare relikwie liet deze 
illustere ‘baguette’ een boek achter. Maar het 
is voornamelijk zijn bezetenheid op 
vliegvisgebied en zijn liefde voor de pure 
Ardense natuur die er voor zorgden dat men 
hem nog steeds beschouwt als een ‘grand 
monsieur’ in vliegviskringen. 
 

Hugo Martel

 


