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Meer dan 100 jaar fabricage van Belgische vismanden 
in Leuven 

 
We beginnen dit verhaal in het jaar 1893, in 
dat jaar is de firma De Deken  - Desmedt, 
met handelsnaam Carpe d’Or, reeds een 
gevestigde waarde in de Stoofstraat - Rue de 
l’Etuve nr. 4 in Brussel. In 1906 is de 
firmanaam Paul De Deken, de hoofdzetel en 
de fabriek zijn nog steeds op hetzelfde adres 
gevestigd. 
 
De zaken gaan blijkbaar goed, want in 1909 
opent De Deken een bijhuis in Parijs in de 
Rue Etienne Marcel nr. 5. In 1912 is de naam 
van dit Parijse bijhuis De Deken – Blin. Vanaf 
ca. 1931 zal de vestiging in Parijs in handen 
zijn van Theo De Deken die er tevens een 
fabriek vestigt. 
 

 
Régastraat 20/24 Leuven 

 
Op 14 april 1912 dient Paul De Deken in 
Leuven een bouwaanvraag in voor het 
bouwen van een bijkomende fabriek voor 
hengelsportmaterialen in de Régastraat 
20/24. Het gebouw (zie tekening) is een 
fraaie constructie met een voorgevel in steen 
met centrale ingangspoort. De achterbouw is 
voornamelijk metaal en glas. De keuze voor 
de Régastraat is niet toevallig, de achterkant 
van het gebouw paalt namelijk aan de 
gevangenismuur van Leuven Centraal. In die 
periode kunnen de gevangenen werken als 
bijvoorbeeld rietvlechters of schrijnwerkers. 
Paul De Deken heeft de toestemming om in 

samenwerking met de gevangenis rieten 
vismanden te fabriceren. In de fabriek worden 
de lange stukken wissenhout/rietstokken 
ingekort om van daaruit naar de gevangenis 
te gaan waar de vismanden in elkaar worden 
gevlochten. Op 6 februari 1914 draait het 
fabriekje op volle toeren en vraagt Paul De 
Deken toestemming voor de ingebruikname 
van een sterkere drijfkrachtmotor. 
 

 
Vismand DE DEKEN Luxe met tussenlade 
 
In Brussel wordt er, naast de eigen productie 
van koperen visreeltjes, ook kunstaas 
gemaakt en tal van andere producten, die 
ook in de winkel in Parijs worden verkocht. 
De vismanden van De Deken zijn te 
herkennen aan het mooi gevormd slotplaatje, 
al dan niet met de naam De Deken er op. De 
meeste vismanden zijn met rieten zitting, 
maar er zijn er ook luxe exemplaren met 
lederen zitting en een houten tussenlade. 
 

 
Paul DE DEKEN Bruxelles 
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Na de eerste wereldoorlog wordt de productie 
in Brussel afgebouwd, de winkel verhuist 
naar de Rue Henri Wafelaerts 27-29 maar 
blijft wel nog even in handen van de familie 
De Deken (in 1923  is de naam Philippe Van 
Leda – De Deken). 
 
Vanaf de jaren ’30 zal De Deken zich nog 
alleen toeleggen op de vestiging in Parijs. Ca. 
1934 wordt de handelsnaam Carpe d’Or in 
België immers overgelaten aan Dhr. Cullus 
die de zaak verder zal uitbaten in de Rue 
Duquesnoy 11. In 1954 zal deze winkel in 
Brussel definitief de deuren sluiten. 
 
In Parijs heeft Theo De Deken ondertussen 
de zaak in handen genomen, de uitbating is 
er tegen 1931 verhuisd naar de Boulevard 
Voltaire nr. 39 waar hij minstens tot 1956 is 
gebleven. 
 
Voorafgaand aan het definitieve vertrek uit 
België werd de fabriek van De Deken in de 
Régastraat in Leuven reeds op 1 september 
1926 verkocht aan Jean Delhez uit Luik. Jean 
Delhez was reeds in 1906 begonnen met een 
hengelsportwinkel/-fabriek onder de naam 
Etablissements J.DELHEZ, in de rue Gretry 
nr. 33 in Luik. 
 

 
JDL vismand met rieten zitting 
 
In 1926 verhuist hij naar Leuven en vestigt 
zich in de voormalige fabriek van Paul De 
Deken. In 1927 schrijft Jean Delhez een brief 
aan de Stad Leuven waarin hij de toelating 
vraagt om de fabriek te vergroten. In de brief 
wijst hij op een verdubbeling van de voorraad 
door de fusie met zijn voormalig bedrijf in 
Luik. De fabriek werkt nog altijd samen met 
de gevangenis voor de fabricage van (vooral) 
vismanden. 
 

De zaken gaan voorspoedig, in 1942 heeft de 
Etablissements Jean Delhez, met 
ondertussen de merknaam  J.D.L., 3 
vestigingen: 

Régastraat 20 in Leuven 
Rue de la Paix 20-22 in Luik 
Rue du Télégraphe 9-11 in Parijs 
 

J.D.L. was al zeer bekend als fabrikant van 
hengels in bamboe en splitcane. De 
vismanden die Jean Delhez liet maken 
werden gemoderniseerd met vlechtwerk in 
plat riet. Ze hebben een klassieke vorm, de 
oudste modellen hebben een lederen zitting. 
 

 
Advertentie uit 1950 
 
Na het overlijden van Jean Delhez wordt er 
ca. 1949 een naamloze vennootschap 
opgericht met als naam S.A.F.A.P. (Société 
Anonyme Fabrique d’Articles de Pêche). 
Vanaf ca. 1969 komt er een samenwerking 
met S.Weinberg uit Nederland (S.W.). Ergens 
midden jaren ’70 komt daar nog de firma 
DIERAL bij. 
 
In 1945 was in Leuven ondertussen de firma 
ARCA opgericht door Alfons Thomas. 
Voordien was Alfons vertegenwoordiger bij 
S.A.F.A.P. De firma ARCA zou uiteindelijk 
ook de productie van vismanden in de 
gevangenis van Leuven overnemen. De 
oudste modellen van deze vismanden 
hebben nog vlechtwerk in plat riet, maar dit 
wordt geleidelijk aan vervangen door plastic. 
ARCA zal ook een patent aanvragen voor 
een vismand met rugleuning, het houten 
kaderwerk wordt ondertussen afgewerkt met 
aluminium platen. 
 

Jean-Paul Ceulemans 


