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Uit de oude doos 
 
Aanknopend bij het artikel in het vorig nummer, 
pen ik wat neer i.v.m. mijn subthema, foto's en 
fotopostkaarten. 
 

 
Met dergelijk materiaal kan je terecht fier 
als een gieter zijn! 

 
Heel interessant materiaal qua informatie i.v.m. 
oude hengelsportartikelen. Op de foto's herken 
je bamboehengels, rieten en tenen manden, 
molens of reels, akers, enz. Voorgevels van 
huizen en winkels lokken eveneens 
opzoekingwerk uit. Voorruitbeschilderingen, 
oude telefoonnummers aan de vitrine, 
merknamen voor visgerei, ... spek voor de bek 
van een bevlogen speurneus. 
 
Je zal eveneens vaststellen, dat veel 
hengelaars wellicht een b(l)oeiend 
verenigingsleven hadden. Groepsfoto's 
getuigen daarvan. Netgeklede mannen zitten 
fier geposeerd rond de tafel met hun veroverde 
beker. Eventjes gebruik ik mijn vergrootglas: 
waar, wanneer, welke wedstrijd? Ik stel me de 
vraag, waarheen zijn die verenigingsvlaggen 
en dergelijke? Zat er een zekere structuur of 
overkoepeling in die clubs? Dat kan allemaal 

aanleiding geven tot nader onderzoek in het 
kader van onze oude visspullen. 
 

 
Lekker rustig en onder het toeziend oog! 

 
Naast dat materiaal bekijk ik zeker de 
omkadering van de hengelaar. Was er toen 
een natuurlijkere omgeving dan nu? Was het 
idyllischer, rustiger, meer aanbod aan fauna en 
flora? Wie ging er vissen? De kledij en het 
materiaal verraden al veel. Rijk of arm; man, 
vrouw of kind? Ik geloof dat alle lagen van de 
bevolking aan de waterkant vertoefden. Ook 
zie ik meneer pastoor samen met familie een 
lijntje uitgooien. Soldaten konden zich tussen 
twee frontbeurten flink amuseren. Het kon ook 
zijn dat ze, noodgedwongen, zochten naar 
afwisseling voor de keuken. 
 

 
Uit een ver en grijs verleden… 

 
Wat het meest aanspreekt en verklaart, is de 
achterzijde van een foto: wie staat op de 
voorzijde? Welke groep? Waar en wanneer?  
 
Vaak staan bepaalde zaken genoteerd: een 
proficiat, een bedankje, maat en gewicht van 
de vis...  
 
Enkel en alleen het zicht van die roeibootjes, 
doet mij denken aan een nieuw subthema! 
 



 . 

Misschien liggen er nog oude zichtkaarten of 
foto's ergens verloren in een hoekje van een 
lade. 
 

 
Zit mijn jasje goed? Zit mijn dasje goed? 

Zo er hengelaars in de familie zijn of waren, 
hebt U waarschijnlijk nog oude kiekjes aan de 
waterkant, of afbeeldingen van trofeeën. Indien 
U deze foto's kwijt wilt, ben ik erg 
geïnteresseerd. 
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