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Karel Rutgeerts en de Snoekjagers uit Aarschot 
 
Bij verzamelaars van hengelsportboeken doet 
de naam Karel Rutgeerts (1875-1939) zeker 
en vast een belletje rinkelen. Ze kennen 
allemaal de boekjes uit de reeks Onze 
Vraatzuchtige Visschen : de snoekjager, de 
baarsch en de paling.  Uitgegeven ca. 1904-
1906 bij drukkerij Fr. Tuerlinckx-Boeyé uit 
Aarschot.  
 

 
Karel Rutgeerts in 1937 
                                  
De “snoekjager”  klinkt een beetje raar als 
naam voor de snoek, maar is misschien te 
verklaren…  Karel was namelijk lid (en later 
secretaris/voorzitter) van de Aarschotse 
hengelsportvereniging "De Snoekjagers". 
Karel Rutgeerts was niet alleen lid van deze 
vereniging, hij was veel meer dan dat zullen 
we zien... 
 
Eerst even wat meer over de persoon Karel 
(Charles in het Frans) Rutgeerts, geboren in 
1875 en overleden in 1939. Zijn roepnaam 
was Charel, en hij was een echte 
Aarschottenaar, zijn beroep was 
bankbediende. Gezien zijn roepnaam zullen 
we hem voortaan dan ook Charel noemen. 
Hij was een nazaat van een familie van 
notarissen, advocaten en geneesheren.  

Zijn grootvader was advocaat en professor 
aan de Universiteit van Leuven. Zijn vader 
was Louis Rutgeerts, notaris in Aarschot. Zijn 
broer was Albert Rutgeerts, eveneens 
betrokken in de strijd tegen de 
watervervuiling, regelmatig hield hij 
toespraken op meetings, meestal samen met 
Charel. 
 
Charel had 4 kinderen, waaronder eveneens 
een Albert (geboren in 1919, overleden in 
1989) deze was schrijver, Ernest Claes-
kenner en auteur van verschillende literaire 
werken. 
 
Terug naar Charel Rutgeerts, ik overdrijf niet 
als ik stel dat hij een van de grootste 
Vlaamse voorvechters was in de strijd tegen 
de watervervuiling. Charel woonde in 
Aarschot in de Neerstraat (in 1914 van naam 
veranderd in de Theo De Beckerstraat), dit 
kort bij de Demer, bij een vissterfte was hij 
vaak getuige op de eerste rij ! 
De rivier de Demer, die dwars door Aarschot 
stroomt, was lange tijd gespaard gebleven 
van grootschalige vervuiling. Eind 19de eeuw 
was de industrialisatie echter  in volle opmars 
en rond 1890 begonnen de 
suikerraffinaderijen  in Tienen aan een forse 
schaalvergroting.  Hun afvalwater werd 
rechtstreeks geloosd in de Grote Gete, een 
riviertje dat uitmondt in de Demer…  Met als 
gevolg dat elk najaar, tijdens de oogst en 
verwerking van de suikerbieten,  grote 
vissterfte werd vastgesteld in de Demer. 
 
Men moet weten dat voor die periode de 
Demer een erg visrijke rivier was, op talrijke 
plaatsen stonden er viskisten en fuiken.   
Iedereen wist wie de vervuilers waren, maar 
er was geen overkoepelende organisatie die 
genoeg te zeggen had om op te treden, het 
protest bleef vaak beperkt tot wat lokaal 
gemor. 
 
In “De Klok”, een Aarschots weekblad, 
verschijnt op 4 november 1899 voor het 
eerst een artikel van de hand van Charel 
Rutgeerts over de vissterfte op de Demer. 
Sindsdien zou er in bijna elk nummer van dit 
weekblad een artikel staan over deze 
problematiek, wat toch wel aantoont dat de 
bevolking van Aarschot de zaak ernstig 
neemt.  Op tal van plaatsen zijn zij in die tijd 
immers nog afhankelijk van het rivierwater 
om te koken en te wassen ! 



 .

Charel Rutgeerts neemt met zijn eerste 
artikel de zaak ter harte en besluit dat het tijd 
wordt om zich te manifesteren ! 
   
Reeds in november 1900 start hij de eerste 
keer een petitie onder de inwoners van 
Aarschot, honderden zullen zijn petitie 
ondertekenen. Deze petitie wordt verzonden 
aan de Minister van Landbouw en de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers. Een paar 
Volksvertegenwoordigers pikken de zaak op 
en kaarten ze aan op hoger niveau, maar 
zonder resultaat…  Op dat ogenblik valt er 
niet te tornen aan de macht van de 
grootindustrie. Dat dit nog minstens voor 80 
jaar zo zou blijven had niemand toen kunnen 
voorspellen… 
 

Foto/postkaart van de Hoogbrug over de 
Demer, links over de brug begint de 
Neerstraat/Theo De Beckerstraat, waar 
Karel Rutgeerts woonde 
 
Op 21 juni 1903 organiseert Charel vanuit de 
Aarschotse hengelvereniging “De 
Snoekjagers” een hengelwedstrijd op de 
Demer met ’s avonds een grote meeting. Van 
deze meeting verschijnt het  “Verslag der 
groote meeting van de visschersmaatschappij 
van Aerschot  De Snoekjagers, om miskende 
rechten terug te eischen en de vernieling der 
visschen in onze waters tegen te werken”, 
uitgegeven door Drukkerij H. Tuerlinckx- Van 
Noten - Aerschot, 1903”.   
In 1905 richt Charel het 
“Lijnvisscherverbond van Aarschot en 
omstreken” op. Hierin zetelen tal van 
hengelsportverenigingen uit de omgeving van 
Aarschot.  Op dat ogenblik is Charel zowel 
voorzitter-secretaris van dit verbond, als van 
de Aarschotse hengelverenging “De 
Snoekjagers”. 
Nog in 1905 staat in een Aarschots weekblad 
dat hij op een Internationale Prijskamp in 
Antwerpen een zilveren medaille heeft 
gekregen voor zijn album “De Kleine 
Visschen”.  De vraag is of het hier om een 
boek gaat (zoals zijn boekjes “De 

Vraatzuchtige Visschen”) of een fotoalbum 
(Charel heeft bijv. ook een reeks van 
postkaarten uitgebracht als fotograaf). 
 
In 1908 is hij eveneens oprichter van het 
“Bondgenootschappelijk Komiteit, strijd 
voerende tegen de besmetting onzer 
rivierwater”.. Het is duidelijk dat Karel 
hiermee zijn akties wil uitbreiden  naar gans 
Vlaanderen. Op 23 mei 1909 organiseert het 
bondgenootschap een grote betoging te 
Brussel. Charel Rutgeerts houdt er een 
opgemerkte toespraak, te noteren valt ook 
dat hij de enige was die zijn toespraak in het 
Nederlands hield  ! 
 
In februari 1909 werd Charel gevraagd als 
voorzitter-oprichter van de Frans-Belgische 
vereniging tegen waterverontreiniging “L’eau 
pure pour tous”. De voordracht gaat uit van 
Mr. Christophe, voorzitter van de “Fishing 
Club de France”. Het is in 1909 al duidelijk 
dat Charel internationaal gekend was als 
strijder tegen de watervervuiling ! 
 
In 1910 is het bondgenootschap aanwezig op 
de Internationale Jacht) en Visserij-
tentoonstelling in Brussel om haar 
standpunten kenbaar te maken. Nog in 1910 
staat er in een weekblad dat Charel 
bestuurder is van een “Museum over visserij” 
in Aarschot. Meer bepaald in het café 
weduwe Broos aan het station, de inkom van 
het museum bedraagt 25 cent inbegrepen 
een flesje Jack-Op (bier uit Werchter) ! 
Waarschijnlijk gaat het hier om een tijdelijke 
tentoonstelling i.p.v. een museum, later is er 
van dit museum geen spoor meer te vinden. 
 
In 1911 verschijnen een aantal artikels van 
Charel in “Pêche et Pisciculture”, de 
franstalige tegenhanger van het 
“Visschersblad”.  Een bepaalde strekking, 
binnen de Belgische politiek, was geneigd de 
schuld van de verontreiniging in Vlaanderen 
te wijten aan de groot-industrie in Noord-
Frankrijk. Deze zou, via de rivier de Spiere, 
een groot deel van de Vlaamse wateren 
vervuilen.. E.e.a. werd zelfs gebruikt als 
excuus voor vaak zelf veroorzaakte 
verontreiniging !  Charel ging hier tegenin en 
wees erop dat men zijn eigen 
verantwoordelijk diende op te nemen. Een 
citaat hieromtrent uit Pêche et Pisciculture 
(vertaald) : “… De verontreiniging van de 
Schelde ter hoogte van Mariakerke en 
Baasrode komt voornamelijk van de Zenne 
en de Rupel, want het is zelden dat de 
wateren van de Spiere tot daar komen…”. 
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In 1911, bij het 5-jarige bestaan van de 
“Federatie voor vissers van België”, krijgt 
Charel Rutgeerts, wegens grote diensten 
verleend aan de federatie, het ereteken met 
diploma van “Midden-bestuurder der 
Federatie”. 
 
In 1913 wordt een andere naam gekozen 
voor het bondgenootschap, de acties gaan 
voortaan verder onder de naam  “Vereeniging 
tegen Water-, Bodem- en Lucht-
verontreiniging”.  Hier dient gezegd dat 
Charel ook Vlaams correspondent was voor 
de “Hollandsche Vereeniging tegen Water-
, Bodem- en Luchtverontreiniging”, 
inderdaad een gelijkluidende naam.  Reeds in 
die vroege jaren had Charel blijkbaar door dat 
die problematiek over de grenzen heen 
moest aangepakt worden !   
 
In datzelfde jaar 1913 is Charel met deze 
vereniging aanwezig op de Internationale 
Jacht en Visserijtentoonstelling in Gent. 
Nog in 1913,  ter gelegenheid van het 
Internationale  Congres der Vischvangst  in 
Oostende, publiceert hij het “Verslag over de 
Toestand der Rivieren in Belgie en de 
Besmetting en Zuivering onzer water” 
(publiek gemaakt tijdens het International 
Congres der Vischvangst op 18, 19 en 20 
augustus 1913, gedrukt in Aarschot). 
 

 
Foto/postkaart  van de Neerstraat/Theo De 
Beckerstraat 
 
In maart 1913 worden er plannen 
bekendgemaakt  voor het installeren van een 
scheikundige fabriek in de ‘s Hertogenmolens 
(watermolens) op de Demer in Aarschot. 
Charel voert in “De Klok” wekenlang 
discussies met de plannenmakers, vaak hard 
tegen hard… Hierbij een kort citaat uit De 
Klok van 22/3/1913 waarbij Charel in de 
discussie een voorbeeld aanhaalt uit de 
provincie Limburg: “de vroeger zoo vischrijke 
rivier, De Dommel, die de vuile waters der 
fabrieken opneemt, is nu totaal ontvolkt ! En 

een dergelijk fabriek gaat men hier op den 
Demer oprichten !”.  
 
Nadat er in november 1913 wéér een grote 
vissterfte was op de Demer, organiseert het 
Verbond onder leiding van Charel op 
23/11/1913 een betoging door Aarschot, zijn 
oproep wordt massaal opgevolgd. Volgens 
De Klok van 29/11/1913 : Op zondag 23 
dezer, rond 2 uren ’s namiddags, was de 
Statiestraat in rep en roer, door het gedurig 
aankomen, het gedurig een en weer gaan 
van lijnvisschers met de fijn opgepoetste lijn 
op de schouders. Daar werd de stoet immers 
gevormd van het Lijnvisschersverbond van 
Aarschot en omstreken samengesteld uit de 
maatschappijen der omliggende gemeenten, 
en uit afgevaardigden van alle steden van het 
Vlaamsche land, die eene protestmeeting 
belegden tegen de steeds aangroeiende 
verpesting van den Demer. Lijnvisschers uit 
Leuven, Werchter, Diest, Aarschot enzovoort 
waren talrijk opgekomen. In den stoet werden 
wimpels en borden gedragen met opschriften 
zooals “Wij eisschen zuiver water”, “De 
besmettelijke ziekten spruiten voort uit 
rivierwater “ en “Wij vragen strenge straffen 
tegen de waterbevuilers”.  Na de betoging 
volgt er nog een grote meeting waar Charel 
én Albert Rutgeerts de menigte toespraken. 
 
Net voor het uitbreken van WO I schrijft 
Charel in 1914 nog een paar opmerkelijke 
verslagen over wantoestanden in  de visserij, 
deze worden gepubliceerd onder de noemer 
“Visschersbelangen” (zie bibliografie). 
 
Met de komst van de eerste wereldoorlog 
kwam er een abrupt einde aan zijn jarenlange 
strijd. Deze oorlog zal bij iedereen zware 
sporen nalaten, ook bij Charel. Vanaf 1918 
verschijnen er van hem vooral werken en 
artikels over deze oorlog en het dramatisch 
verloop ervan in zijn geliefde stad Aarschot.  
Een uitzondering is het memoriam (in 
boekvorm) dat hij in 1933 schrijft voor zijn 
vriend en leeftijdsgenoot, de schilder Ernest 
vanden Panhuysen, hieruit een citaat : "vol 
innigheid zijn zijne dierenschilderingen in 't 
algemeen. Hij heeft 'n zekerheid in z'n hand, 
'n gevoel voor lijn en koloriet, 'n zeer 
gevoelig-zachte ziel: zijn hart is een 
schatkamer van goedheid" . 
 
 Dat het nog zeer lang zou duren eer er weer 
vis zou zwemmen in de Demer had niemand 
kunnen voorspellen, ook Charel niet…  
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Christophe met baars gevangen in de 
Demer anno 2013 
 
Tijdens mijn jeugdjaren was de Demer nog 
steeds een open riool, pas vanaf 1990 begon 
daar verandering in te komen door grote 
investeringen in waterzuivering in gans 
Vlaanderen. Momenteel is er zelfs sprake van 
een gevarieerd visbestand in deze rivier.  
En… dit jaar heeft mijn zoon zijn eerste baars 
gevangen in de Demer ! Er zitten dus terug 
“Vraatzuchtige Visschen” in Aarschot.  Charel 
moest het weten... 

 Jean-Paul Ceulemans  
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