
EEN CURIEUZE GEBEURTENIS 
 
Het was in 1988. M'n eerste jaar als fanatiek 
verzamelaar van hengelsportboeken had ik zo 
ongeveer achter de rug. Tijd om de grenzen te 
verleggen en Vlaanderen eens op de 
aanwezigheid van visboeken te controleren. 
 
Samen met Rob, een vriend van me die in 
Zeeuws-Vlaanderen woonde en absoluut geen 
verzamelaar, ging ik naar Gent. Rob dacht dat 
we op deze mooie zomerdag voor het bier naar 
deze oude stad togen. Bier was zijn grote passie 
en de Gentse Bierfeesten zouden die week 
gaan plaatsvinden. Rob was dus in opperbeste 
stemming. Echter, na deze dag het tigste 
antiquariaat van binnen te hebben gezien, werd 
Rob duidelijk dat ons beider bedoelingen niet 
parallel liepen. Hengelsportboeken! Dat was 
waar het deze dag om draaide. Ik was er toen 
zo fanatiek mee bezig dat er zelfs voor maar een 
uurtje bieren met Rob geen tijd was. 
 
Uiteindelijk hadden we alle Gentse antiquariaten 
met een bezoek vereerd. De oogst was zeer 
slecht. En dat had ik allerminst verwacht. 
Belgische verzamelaars waren er in die tijd nog 
nauwelijks en mijn verlanglijst van Belgische 
hengelsportboekjes was toen nog lang. Ik had 
de mogelijkheden groter ingeschat. 
 
De laatste troef was een winkeltje met 
dierenbenodigdheden annex hengelsport. Het 
winkeltje was gelegen op een marktplein en heel 
oud; ik had advertenties van deze zaak 
aangetroffen in een vooroorlogs, Belgisch 
hengelsporttijdschrift. Bij binnenkomst in de 
winkel kreeg ik ook echt een vooroorlogs gevoel. 
Jute zakken stonden naast elkaar gevuld met 
allerlei vogelzaden. In elke zak stond zo'n 
prachtige koperen schep. Verder was de winkel 
ongeorganiseerd en niet zo strak als die 
cosmetische winkels van tegenwoordig. Overal 
lagen stapeltjes rommel en paperassen. En her 
en der stonden oude houten kasten. Alles was 
stoffig en ik voelde dat hier nog kansen waren 
op dat ene, zeldzame boekje dat de dag nog 
goed kon maken! 
 
De eigenaresse begroette ons met een 
vriendelijke West-Vlaamse tongval. Ik had haar 
vantevoren gebeld en toen ik daar aan 
refereerde was daar onmiddellijk een stukje 
verstandhouding. Ze vond het duidelijk leuk dat 
ik, helemaal uit Nederland gekomen, interesse 
toonde in haar oude winkel. Maar boeken, nee, 
die had ze nog niet voor me kunnen zoeken. Ik 

mocht zelf rond kijken. Dat deed ik, maar ik vond 
in eerste instantie niks. 
 
Mijn oog viel op een oud kastje, een soort 
commode, met vier laden. Ooit was dit fraai 
antiek geweest, schoot het door me heen. Maar 
nu... Boven dit 19e eeuws meubeltje hingen nu 
twee kooien met elk een fraaie papegaai erin. 
Die hingen er waarschijnlijk ook al jaren, want 
het kastje zat van boven tot onder helemaal vol 
met vogelpoep. Wat er in het kastje zat, vroeg ik 
aan de oude dame? 
 
"Dies lang nie ope gewes, 'k zal 's keke 
ofkumope kreg. Gein iedee wattrien ziet" zei ze. 
Een sleutel ontbrak, dus werd een 
schroevedraaier opgetrommeld. Met sigaret 
tussen de lippen en dichtgeknepen ogen startte 
ze het karwei. Ze vloekte iets onverstaanbaars 
toen haar breekactie niet lukte. Ik nam het van 
haar over. Toen vlogen de splinters echt in het 
rond. De laden vlogen achter elkaar open. maar 
de inhoud bleek niet fantastisch. We lieten het 
kastje voor wat het was. 
 
Toch wat pessimistisch geworden zochten we 
door. In een achteraf gelegen hoek stond een 
stellage met enkele stapeltjes oud papier. Een 
krant uit 1932 kwam tevoorschijn. Oude 
rekeningen. Notitieblaadjes van vroeger. 
Gaandeweg het uitpluizen werden haar al niet 
erg schone vingers steeds smoezeliger van het 
stof. In het laatste stapeltje oud papier ontdekte 
ze uiteindelijk een oud boekje. 
 
"Awel, dit ies allziens aud he!" mompelde ze iets 
vergenoegd, blij dat ze tenminste nog iets voor 
me gevonden had. Ze overhandigde het boekje 
aan me. Maar m'n teleurstelling was groot toen 
ik zag dat het een Franstalig boekje betrof. Ik 
verzamelde namelijk uitsluitend Nederlandstalig! 
Natuurlijk deed ik net alsof ik blij was; deze 
aardige mevrouw had uiteindelijk veel moeite 
voor me gedaan. 
 
Het boekje, 10 x 15 cm, anderhalve centimeter 
dik en zeer charmant uitgevoerd in bordeaux 
rood met gouden letters bleek als titel te hebben: 
 
"L'expérience de la pêche a la ligne, par G. 
Lis" 
 
Het was uitgegeven in Brussel in 1923. Bij de 
kassa twijfelde ik of ik het werkje wel zou kopen. 
Maar ik kreeg het gratis mee en stopte het dus 



in de plastic zak. Na een "vriendelijk bedankt" 
verlieten we de winkel. De laatste winkel van 
onze Gentse boekenzoektocht. 
 
Toen was het tijd voor Rob. Bier dus! We namen 
plaats op een terras. Nipten aan onze glazen. 
En ik besloot het boekje nog eens te bekijken. Ik 
pakte het uit de plastic zak, liet m'n blik er over 
gaan en bij het zien van de titel dacht ik dat ik 
gek werd. Want wat stond daar voor titel op die 
bordeauxrode kaft met mooie gouden letters? 
 
"De ondervinding van visschen met de lijn, 
door G. Lis" 
 
Werd ik gek? Dat viel godzijdank mee. Het 
boekje bleek tweetalig! Halverwege het boekje 
gaat het Nederlands over in het Frans. En vice 
versa. Door het een slag te draaien lees je naar 
keuze Nederlands of Frans. De Nederlandse 
titel op de voorkant, de Franse titel op de 
achterkant. Een slimme oplossing voor een 

tweetalig Belgisch lezerspubliek. 
 
Intussen weet ik dat dit Belgische boekje van 
heer Lis uiterst zeldzaam is en in zeer geringe 
oplage is uitgegeven. Ook van onze Belgische 
verzamelaars heeft slechts een enkeling het in 
z'n bezit. Het betrof dus inderdaad een echte 
vondst. Bovendien is het door z'n vormgeving en 
uitvoering (ronde hoeken, paars opsnede, 
gouden letters) een bijzonder uitgesproken en 
sympathiek boekje. Een van mijn absolute 
favorieten in het Nederlands taalgebied. En 
mocht je het zelf nog niet hebben: bezoek dan 
eens zo'n fossiel dierenwinkeltje in Gent, Brussel 
of Antwerpen. En wanhoop vooral niet te snel! 
 
NB 
Wil je het boekje van Lis als collega verzamelaar 
een keer zien? Laat maar weten, dan neem ik 
het graag eens mee op een van onze meetings 
in Empel. 

 
Peter Paul Blommers 

 
 
 


