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De droomwens van Hugo 
 
Vraag een aantal VHV leden of ze Hugo 
kennen en vermoedelijk komt dan ook de 
achternaam Martel in beeld. Dit artikel gaat 
over de ultieme wens van Hugo Martel die hij 
mij een paar jaar geleden tijdens eens 
Eurobeurs in Eindhoven vertelde en die in de 
herfst van 2011 gerealiseerd werd. Maar 
voordat ik daarover meer ga vertellen, eerst 
nog wat meer informatie over onze 
vriendschap die nu al meer dan 30 jaar duurt. 
 
In juni 1982 was ik op bezoek bij 
snoekprofessor Fred Buller en kreeg als grote 
verrassing een luxe exemplaar van “Pike and 
the Pike Angler”. Een nog grotere verrassing 
was dat dit boek opgedragen was aan 
Richard Walker, Hugh Falkus en 
ondergetekende en ik ben er nog altijd zeer 
vereerd mee. Het was in dit boek dat ik op 
pagina 112 voor het eerst de naam Hugo 
Martel tegenkwam. Ik hoorde van Fred dat 
Hugo hem geholpen had met de zoektocht 
naar kanjersnoeken van het Europese vaste 
land en hij woonde in Brugge-St. Kruis.  
 

 
Fred geeft Hugo uitleg. 
 
In deze periode begon ik mijn eerste artikelen 
in Voor en door DE VISSER te schrijven en 
kwam er ook in diverse visbladen de vraag of 
het een goed idee zou zijn om een 
snoekstudiegroep op te richten? Of ik eerst 
naar Hugo geschreven heb of hij naar mij, 
weet ik op dit moment niet 100% zeker meer. 
Maakt ook niet uit. Ja, het maakt wel uit en ik 
heb dus net het boek over 25 jaar SNB 
gepakt en lees op pagina 92 dat Hugo mij in 
maart 1983 een brief gestuurd heeft, kopie 
hiervan heb ik nog, en dat we sindsdien heel 
veel uren over snoek gepraat, geschreven en 
gefilosofeerd hebben. Natuurlijk hebben we 
ook samen gesnoekt en ik ving mijn eerste 
Belgische snoek in Zomergem en Hugo ving 
in West-Friesland de eerste snoek van een 
visweekend die hem een rondje voor de hele 

groep kostte. Hij was bij de oprichting van de 
SNB, gaf lezingen, zat in diverse forums, 
werd SNB bestuurslid en dat was een mooie, 
drukke tijd. Hugo was bovenal vliegvisser met 
de vlagzalm als lievelingsvis en hij zal de trip 
naar Rusland waar we heel veel vlagzalmen 
vingen, nooit vergeten. Kortom we hadden 
zoveel gelijklopende interesses dat er altijd 
meer dan voldoende gesprekstof was als we 
elkaar bezochten of gewoon op een 
manifestatie of beurs tegen kwamen. We 
werden natuurlijk lid van de VHV, niet zozeer 
als fanatieke verzamelaars maar meer als 
vissers die minder weggooiden dan andere 
vissers. Een leuke bijkomstigheid was dat 
onze vrouwen ook goed met elkaar konden 
opschieten en ook dezelfde hobby 
hadden/hebben: shoppen! Tot zover de vrij 
lange inleiding en nu over naar de 
droomwens van Hugo. 
 
Een retourtje Amersham 
 
Ik weet nog goed dat Hugo me tijdens een 
Eurobeurs in Eindhoven liet weten dat hij nog 
een grote wens had. Nee, dat was niet het 
vangen van een record vlagzalm en ook niet 
een metersnoek in Vlaanderen. Het was iets 
dat zeer waarschijnlijk alleen Jan Eggers kon 
regelen: een bezoek aan Fred Buller. 
Wetende dat Fred de 80 jaar al ruimschoots 
gepasseerd is, hij werd 85 in oktober, was het 
wenselijk om niet te lang te wachten want 
Magere Hein komt op die leeftijd al om de 
hoek kijken. Maar ook wist ik dat Fred het 
ondanks zijn hoge leeftijd nog zeer druk had. 
De eerste editie van zijn nieuwste boek “The 
Domesday  Book of Giant Salmon” was net 
uitgekomen en had als gevolg dat er weer 
een groot aantal nieuwe kanjerzalmen,  
vooral uit Scandinavische landen, aangemeld 
werden. Reden om meteen maar een Volume 
II van 230 pagina’s te realiseren en dit 
tweede deel werd in 2010 gepresenteerd. 
Fred had me al over de telefoon verteld dat 
dit zijn laatste boek was en dat hij het wat 
kalmer aan ging doen. Nou ja, kalmer aan. Hij 
had nog één project op het oog: het 
archiveren van de ruim 5000 brieven die hij 
sinds 1943 ontvangen en geschreven had, 
daarover later meer. 
Ik heb hem tijdens deze minder drukke 
periode voorgesteld om samen met Hugo een 
keer langs te komen en gelukkig viel dit 
voorstel meteen in goede aarde. We zouden 
hem, en vooral zijn vrouw Margaret, minimaal 
overlast proberen te bezorgen en ergens in 
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de buurt wel een hotelletje vinden. Fred 
adviseerde ons The Saracen Head in 
Amersham, een prima keuze, en september 
2011 kwam als datum goed uit.  
 

 
Saracens Head Inn, een prima hotel in 
Amersham. 
 
Onze dames konden ook meekomen, 
Margaret vond dat leuk want mijn vrouw was 
al een paar keer eerder op bezoek geweest 
en dat klikte prima. Hugo verzorgde de ferry 
van Calais naar Dover, ik mocht met eigen 
auto links rijden en vol goede moed gingen 
we in half september naar Amersham. We 
zouden een volle dag bij Fred blijven en dan 
in de avonduren samen gaan eten in een 
restaurant naar zijn keuze. De reis verliep 
voorspoedig en Fred was ook opgelucht toen 
hij mijn telefoontje vanuit het hotel kreeg. Tja, 
het is bepaald geen pretje om in de file te 
staan op de M25 ringweg van Londen maar 
na een pintje lager bier waren we dat snel 
vergeten. 
 
Een oude stal als een soort museum 
 
Het huis waar de man, door wie ik in het 
grote snoekenwereldje beland ben en de 
bijnaam “The Pike Ferret” kreeg, woont, was 
eigenlijk een oude stal die bij de Kennel Farm 
van schoonzoon David hoort. Samen met 
mijn vrouw heb ik daar in de 80er jaren 
geholpen deze cottage letterlijk en figuurlijk 
uit te mesten. Het is een schitterende locatie 
geworden en ik zou zo in zo’n oude cottage 
met veel historie willen wonen. 
 
De ontvangst de volgende morgen was zeer 
hartelijk en het kistje met zeer goede Franse 
wijn viel bij Fred en Margaret in zeer goede 
aarde. Ik zeg wel eens dat “oud worden niet 
erg is maar wel hoe je oud wordt” Hier waren 
we op visite bij twee mensen van ieder 85 
jaar op wie de ouderdom, afgezien van wat 
kleine kwaaltjes, geen vat scheen te krijgen. 

Hugo keek zijn ogen uit, vooral naar de 
enorme verzameling boeken die Fred niet 
alleen verzameld had maar ook allemaal zeer 
nauwkeurig gelezen had, op zoek naar 
interessante quotes en grote snoeken en 
zalmen. Zijn geheugen laat hem geen 
seconde in de steek en na 10 minuten praten 
lagen er al de nodige zeer oude en ook 
nieuwe boeken opengeslagen op de grote 
oude eiken tafel uit vijftienhonderd zoveel. 
 

 
In de tuin achter de cottage. 
 
Zelf had ik ook een doos met visboeken en –
bladen met vooral informatie over grote 
snoeken en zalmen meegenomen en Fred 
maakte al weer snel aantekeningen. Hij zou 
deze informatie niet zelf verwerken maar had 
een goede vriend met de naam Dave Hatwell 
“aangesteld” om deel drie van het Domesday 
Book of Giant Salmon te realiseren. Fred 
vond het een goed idee om me kennis te 
laten maken met deze Dave dus belde hij 
hem meteen. Een zeer goed gesprek over 
een toekomstige samenwerking met Hugo en 
mij en het contact en het uitwisselen van 
foto’s en tekst kon nu via e-mail. Fred Buller 
vindt al die moderne communicatiemiddelen 
maar niets en vooral ingewikkeld en regelt 
alles nog via telefoon en brieven. Op de 
vraag van Hugo of hij echt alle brieven 
bewaard heeft, werd er een ladekast 
geopend met echt duizenden brieven en 
kopieën van verstuurde brieven. Dave 
Hatwell was bezig deze te archiveren en had 
inmiddels het grootste deel van mijn 
schrijfsels in de lade Jan Eggers opgeborgen. 
Natuurlijk mocht ik er in kijken en het is een 
vreemd gevoel oude handgeschreven brieven 
over grote 18 kg plus snoeken van 30 jaar 
geleden met de kennis van nu te lezen. Ik 
realiseerde me dat ik destijds veel naïever 
was en zondermeer de gegevens over lengte 
en gewicht geloofde. Graag zou ik al die 
brieven nog eens zeer kritisch lezen en er 
zouden zeker een aantal grote snoeken 
gediskwalificeerd worden en uit de Big Pike 
List verdwijnen. Een goed idee vonden Fred 
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en Dave en wie schetst mijn verbazing toen ik 
een paar weken later een pakket per post 
kreeg met kopieën van al mijn 
handgeschreven brieven en de antwoorden 
van Fred. Uniek en interessant materiaal 
waar ik weer heel wat winterdagen mee bezig 
zal zijn. 
 
Meer snoekhistoricus als snoekvisser 
 
De uren bij Fred vlogen voorbij en Hugo was 
verbaasd over de zeer uitgebreide kennis van 
Fred over het Engelse en Ierse 
snoekgebeuren en dan vooral over de 
periode van voor 1950.  
 

 
Op deze harmonika staan alle boeken die 
Fred schreef. 
 
Het klinkt misschien vreemd, maar deze 
snoekprofessor die voor zijn verdiensten door 
Queen Elizabeth geridderd is, heeft relatief 
weinig op snoek gevist maar veel meer op 
zalm. Destijds, zo’n 25jaar terug, had Fred 
een cottage aan de oevers van Lough Mask 
in Ierland waar hij wel op snoek viste. Deze 
cottage heeft hij verkocht en viste daarna 
vooral op zalm in Schotland. Kon hij over de 
technische kant van het vissen op snoek met 
modern kunstaas zoals jerkbaits weinig 
vertellen, over het vissen met de vlieg op 
zalm des te meer.  
 
Misschien zal het lezers verbazen als ik vertel 
dat ik geen seconde samen met Fred gevist 
heb. Is niet erg want de vele, vele uren die ik 
met Fred, soms ook samen met Richard 
Walker, Kevin Maddocks en Fred Taylor, als 
pratend en discussiërend heb doorgebracht, 
gaven veel plezier. Op de vraag van Hugo 
wat er nu allemaal gebeuren moet met zijn 
zeldzame boeken, alleen al de luxe uitgaven 
van zijn eigen boeken zijn een vermogen 
waard, en alle andere unieke 
hengelsportspullen, kwam een duidelijk 
antwoord: er is een stichting opgericht die dit 
materiaal gaat beheren. Blijft over het 

probleem dat er bij het overlijden van Fred 
heel veel kennis verloren gaat. Om te zorgen 
dat er toch veel kennis bewaard blijft, is er 
een programma met de naam “Recollections” 
gestart. Fameuze personen uit de Engelse 
fishing scene discussiëren met elkaar, laten 
fotomateriaal etc. zien en dit alles wordt 
digitaal op CD vastgelegd. De eerste CD met 
gesprekken en discussies tussen Fred Taylor 
en Fred Buller is net uitgebracht en aan de 
tweede, met Des Taylor en de nog niet zo 
lang geleden gestorven Barrie Rickards, 
wordt gewerkt. 
Ik ben van mening dat er in Engeland meer 
aandacht besteed wordt aan de geschiedenis 
van de sportvisserij dan in Nederland. 
Sportvisserij Nederland zou volgens mij op dit 
gebied het voortouw moeten nemen, wait and 
see. 
 
Een heet avondmaal als afscheid 
 
Deze dag op Kingham’s Vine, zoals de 
officiële naam van de stulp van Fred luidt, 
ging veel te snel voorbij en de wensdroom 
van Hugo was helemaal uitgekomen. De 
dames hadden zich ook goed vermaakt en 
verbaasden zich er over dat wij het zoveel 
uren in het werkvertrek pratende hadden 
weten te houden. Ik verbaasde me daar echt 
niet over want na een goed glas wijn en een 
heerlijk glaasje oude port praat het heel 
gemakkelijk.  
 
Toen we laat in de middag de Kennel Farm 
verlieten, was dat maar een afscheid voor 
een paar uurtjes. Margaret had ons verteld 
dat zij en Fred graag bij het Thaise restaurant 
in Amersham, schuin tegenover ons hotel, 
wilden dineren en dat was prima. Het werd 
een zeer gezellige avond met een aantal 
behoorlijk spicy gerechten die dan weer 
geblust werden met een goed glas wijn. We 
kregen van Fred een uitnodiging om ijs en 
weder dienende nog eens langs te komen 
want hij vond vooral de discussies over de 
verschillen op hengelsportgebied tussen 
Engeland en het vasteland van Europa zeer 
interessant. Als het mogelijk is zullen we dat 
zeker doen. Hugo ging zeer tevreden en met 
de handtekening van Fred in een aantal 
boeken weer richting België. De dames 
gingen de volgende dag nog lekker shoppen, 
wij ook maar wel in een leuke Orvis shop en 
zo kwam er een einde aan de trip waar niet 
alleen Hugo maar iedereen van genoten had. 
 

Jan Eggers

 


