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VOORWOORD
Weer hadden we voldoende artikels in reserve om jullie te vergasten op een volwaardig clubblad. Hoe
meer artikels (al dan niet met foto’s erbij) jullie sturen, des te leuker is het. Enkele leden hebben weer
eens op onze oproep gereageerd.
Gewoontegetrouw neemt Harry Kelly ons mee op zijn omzwervingen door binnen- en buitenland. Hij
laat ons meegenieten van zijn verzamelavonturen en van de vondsten die hij deed.
Jean-Paul Ceulemans schreef een uitgebreid artikel over reels en reeltjes die in België werden
gebouwd. Zoals we Jean-Paul kennen, is dit een zeer onderbouwde bijdrage.
Ons lid Michael Flipse droomde er lang van om Jan Eggers met een bezoek te vereren. Hij heeft er
geen spijt van dat deze droom werkelijkheid werd.
Jan Eggers blikt even terug op het bezoek dat Michael Flipse hem bracht en biedt ons een kijkje op
wat voor hem de “relikwieën” zijn uit een hengelaarleven.
Dat ons lid Ignace Van de Wiel een karperfanaat is, kan je als understatement beschouwen. Als
vissend verzamelaar vangt hij die karpers bij voorkeur op een hengel met geschiedenis. De hengels
uit zijn verzameling zien dus tijd en wijle ook nog eens de waterkant en gaan met graagte krom.
In Wallonië is “Marcatchou” een begrip onder vissers. Hugo Martel legt ons uit hoe dit komt.
Nog van de hand van Jean-Paul Ceulemans is een artikel over Belgische visverloven. In dit eerste
deel kan je lezen hoe de voorgeschiedenis er uit zag.
Hans van der Pauw neemt ons mee op reis naar het verleden. Naar de winkeltjes van toen...
Belangrijke oproep : samen kunnen we wat doen voor de natuur en het behoud van de bossen !
Indien je na het lezen ons blad weggooit, dan kan je vanaf nu beter kiezen voor een digitale versie.
Deze digitale versie (in PDF-formaat) zal 1 à 2 weken voor de geprinte versie naar de leden worden
gemaild. Gewoon je voorkeur even melden bij onze secretaris Herman Verswijveren of een mailtje
naar info@vhv-daca.org ...
Noteer alvast volgende data in je agenda:

VOLGENDE EUROBEURS: zaterdag 25 oktober 2014 in VUGHT
N.B.: het wordt dringen om nog een tafel te bemachtigen!
EMPELBEURS 2015: zaterdag 7 maart in Oud-Empel
EUROBEURS

2015: zaterdag 31 oktober (in VUGHT) – wacht niet met reserveren !!!

Reserveer tijdig je tafel(s) voor onze voorjaarsbeurs in Oud-Empel en verlies zeker onze Eurobeurs in
Vught niet uit het oog !
Zet je eigen verzameling eens in de kijker… door een artikel(tje) erover te schrijven. Enkele -al dan
niet digitale- foto’s erbij en klaar is kees! Wij zorgen er wel voor dat alles leesklaar wordt gemaakt.
Veel leesplezier toegewenst vanwege
Luc de Medts
Voorzitter
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Verzamelde berichten
Vught
Hierna volgt weer een allegaartje van
onderwerpen en gebeurtenissen die direct of
indirect een relatie hebben met het
verzamelen van hengelspullen. U bent deze
opsomming inmiddels van mij wel gewend,
veel is herkenbaar. In het eerder verschenen
voorjaarsnummer is de jaarlijkse beurs in
Vught als een hoogtepunt in onze activiteiten
genoemd. Dit blijkt zonder meer een
succesformule tenminste gezien de reacties
en het bezoekersaantal (waarvan een flink
deel van over de grens). Waar we nog zaken
kunnen verbeteren zullen we het niet laten,
we staan open voor suggesties. En soms
vallen de belangen van de diverse
doelgroepen ook niet geheel samen. Maar
we blijven ons best doen!
Huy
Deze beurs in Wanze (een klein plaatske, ter
hoogte van Huy aan de Maas gelegen) vindt
elk jaar plaats rond begin februari. En ook elk
jaar kom ik er tevreden vandaan. Met name
op vliegvisgebied valt er veel te beleven. Veel
–vooral Frans georiënteerde- spulletjes en
technieken worden getoond. Plus nieuwtjes.
Elk jaar weer zie ik hier zaken waarvan ik het
bestaan niet kende. Apart kunstaas of
buitenissige molens. En koopjes (ik zal u niet
jaloers maken) die, zeker als de beurs ten
einde loopt, vaak heel genereus worden
aangeboden. Op zulke momenten word ik
weer geconfronteerd met de belofte aan mijn
vrouw om me in te houden... Het is geen heel
grote beurs, maar in mijn ogen voor VHVleden zeker de moeite waard er heen te
rijden. Zorg voor pen en papier (als u de
Franse taal onmachtig bent).
Ouddorp
Deze zeevisbeurs viel (dit jaar weer) gelukkig
niet samen met de beurs in Huy. Niet dat er
een
geweldige
hoeveelheid
antieke
hengelspullen wordt aangeboden maar voor
zeevisspullen
ken
ik
geen
betere
gelegenheid. Molens, reels, hengels, lood,
kunstaas, noem maar op. En het is een
gezellige beurs waar ook veel informatie te
verkrijgen valt. De spreektaal is vooral
Zeeuws met Belgische accenten. Het aanbod
van molens en reels viel dit jaar een tikkeltje
tegen (vond ik) en de hengels stonden
gegroepeerd achter de tafels, op behoorlijke

afstand van de grijpgrage zwiepers. Je kon
aanwijzen welke hengel je aan een nader
onderzoek wilde onderwerpen maar omdat
vaak het prijskaartje of de hengelspecificaties
niet goed zichtbaar waren, werd er beperkt
gebruik van gemaakt. Ik zou zo ook niet
weten hoe je dit in één klap op kunt lossen
maar zowel bij hengels als bij molens geldt: je
wilt het voorwerp in je handen hebben
alvorens tot aankoop te besluiten. De
organisatie van deze beurs (Deltavissers) is
al sinds jaar en dag heel professioneel
waarbij
het
snelle
afrekeningsysteem
(wanneer je naar huis wilt en je verkochte
spullen wilt afrekenen) beslist complimenten
verdient.
Zaanstad
Deze voorbeeldig georganiseerde open dag
van de Zaanse Hengelsportvereniging staat
al jaren op mijn lijstje. Je kunt er spullen kwijt
dat is zeker waar. Maar het kost veel
zelfbeheersing om met minder spullen
huiswaarts te keren dan waarmee je van huis
ging. Het assortiment is in het algemeen zeer
de moeite waard (we zitten hier wel in een
regio met een geweldige hengelsporttraditie
en dat merk je). In de loop der jaren heeft
men een goed functionerend systeem rond
de inbreng en verkoop van tweedehands
spullen ontwikkeld en ik wil graag noemen
dat ik hier (lang geleden) het gescheiden
inbreng/verkoop systeem voor het eerst zag.
Een
geniale oplossing voor het altijd
hectische moment dat bij de start van deze
activiteit ontstaat: de stroom inbrengers botst
met de stroom kopers; het bedienend
personeel wordt in een kwartier compleet
gestoord, de administratie loopt in het
honderd en iedereen is boos of verdrietig...
Als je de inbreng vanaf 10 uur laat beginnen
en de verkoop vanaf 11 uur, dan blijkt in één
klap dit probleem effectief opgelost. Volgens
mij wordt er op veel plaatsen volgens dit
concept gewerkt. Met dank aan de ZHV.
Haarlem
Ik heb helaas pas laat op internet kunnen
vinden
wanneer
en
waar
de
Hengelsportvereniging Haarlem haar open
dag hield. (Dit jaar: 13 april, Botterboulevard
62, 2022 GA in Haarlem). En toen ik het wist,
was mijn agenda al gevuld. Terwijl ik goede
herinneringen bewaar aan hun beurzen die
destijds in het recreatiegebied Spaarnwoude
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werden gehouden. Als ik hun website bekijk
lijkt het me zeker zaak de infodag, inclusief
tweedehands activiteiten, in de gaten te
houden.
Kessel
Het is beslist niet alleen vanwege het
ontbreken van een taalbarrière (voor mij
althans) dat ik graag naar de open dag van
de Vliegvisclub “Fly Only” te Kessel kom.
Vroeger was "Janssen Hengelsport" het doel,
nu het gezellige (bijna intieme) clubhuis van
bovengenoemde vereniging. Eens per jaar
gevuld met vissers en visartikelen. Dat laatste
in een variatie die de reis naar Kessel meer
dan de moeite waard maakt. Waarmee ik
beslist niet te kort wil doen aan de aardige
mensen die ik hier in de loop der jaren heb
gesproken. Afgelopen keer met iemand die
vertelde binnen een paar dagen af te reizen
naar Ierland; hij wilde gaan vissen op zalm in
de River Moy. Een rivier waarin ik ook diverse
keren heb gevist; nostalgische gevoelens
welden op. Deze heer probeerde een aantal
van
zijn
visboeken
te
verkopen
(ruimtegebrek) en voordat we het wisten
spraken we over een van de grootste
gedeelde verzamelaars problemen: ruimte
gebrek en moeten afbouwen. We wisten uit
eigen ervaring precies waar we het over
hadden. Kortom: onder de noemer van actief
verzamelen ontstaan soms heel interessante
ontmoetingen. Hier kan Marktplaats niet
tegen op.
De verse broodjes met hamburger, veel ui en
currysaus waren weer voortreffelijk.
Ardingly

Sfeerbeeld uit Ardingly
Een of twee keer per jaar probeer ik een
"antique fair" in Engeland te bezoeken.
Ardingly, Newark, Lincoln... er zijn er vele.
Dat kan uiteraard geheel op eigen
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gelegenheid. Met eigen vervoer, overnachten
in Engeland etc. Maar een alternatief is zulks
te doen met een busbedrijf dat hier een
specialisatie van gemaakt heeft. In België ken
ik zo’n organisatie. Ik heb al een keer of
twaalf op een leuke manier van hun diensten
gebruik gemaakt. Aan de bus is een flinke
aanhanger gekoppeld en alle passagiers
mogen een paar bananendozen vol spullen
mee terugnemen.

"Hearter Plymouth" reeltje
Ondanks een lichte terugloop in het
materiaalaanbod levert zo’n rit nog steeds
veel plezier op. Waar vind je zo veel oud
splitcane, oude reels, oude vistassen (op een
veldje van ongeveer 5 bij 7 meter lagen meer
dan 100 canvas vistassen); Hardy, Barbour,
etc., de echte kwaliteitsmerken, velen met
een net er aan. Niet echt goedkoop trouwens,
allemaal van 50 tot zo’n 100 pond geprijsd.
Nooit eerder zoiets gezien. Er valt redelijk te
onderhandelen, zeker met handelaren die
ergens een nalatenschap (inclusief oude
hengelspullen) hebben opgekocht. Die willen
gewoon hun winst maken en als ze niet
weten wat iets (waard) is kun je geluk
hebben. Ik liep daar met een bos vers
gekochte hengels en een bezoeker vroeg of
ik verstand had van visspullen. Hij was
namelijk in onderhandeling met een verkoper
over een paar Hardy splitcane hengels en er
was
een
meningsverschil
over
de
verkoopwaarde daarvan. Of ik mijn mening
wilde geven. (Nu zie je dus hoe het werkt:

loop met een bloeddrukmeter in je handen
en je wordt voor dokter aangezien).
Ik zal het verloop van de onderhandelingen
hier niet gedetailleerd beschrijven maar het
eind van het liedje was dat onze koper
tevreden met z’n splitjes vertrok; ik een oud
"Hearter Plymouth" reeltje aanschafte en we
eenstemmig de bamboe Hardy hengelkoker
bejubelden. (zie foto onderaan). Die was vast
wel veel waard. Hoeveel? Ik ben er nog niet
achter. Het reeltje is van heel oud Engels
fabricaat. Al had ik er nog nooit van gehoord.
Dat gold ook voor een "anglers knife" van het
merk I.XL George Wostenholm. Ook nooit
van gehoord. Het schijnt wel een
verzamelaarsitem te zijn.
Wat staat ons te wachten?
In de komende maanden zijn er nog een
aantal festiviteiten waarbij ook tweedehands
hengelspullen kunnen worden verhandeld. Ik
denk aan Maurik; de SNS "open dag" in
Almere; Pondrome (België) en diverse kleineen grotere rommel– en vlooienmarkten in
binnen- en buitenland. Een volledig overzicht
is moeilijk te geven.
(Internet)Veilingen en beurzen
Achter in het onvolprezen "vakblad" Classic
Angling staat meestal een overzicht van een
flink aantal beurzen, Fairs en Auctions van

vintage hengelspullen in Europa en de USA.
Er staat uiteraard nog veel meer in het blad;
eens per twee maanden verschijnt het en in
het juli/augustus nummer stonden o.a.
artikelen over Ari ’t Hart, een verhaal over
look-a-like Cardinals 44 en een artikel naar
aanleiding van het overlijden van de
"splitcanelegende" Tom Moran. Zelf kan ik
me nog herinneren hoe hij op de FlyFair in
1988 aanwezig was met zijn splitcane
hengels en blanks. Ik heb er nog een keurig
handgeschreven briefje van hem aan over
gehouden waarop hij precies de afstand
tussen de ogen van een aangeschafte blank
had aangegeven. Dierbaar aandenken.
Hildebrandt, Freeman en Mullock hadden in
het afgelopen voorjaar weer hun "auctions".
Altijd zeer de moeite waard hun internet
"catalogue" te bekijken; gewoon op Google
intoetsen en het wijst zich vanzelf. Ik heb er
in vorige nummers meerdere keren aandacht
aan besteed, het blijft m.i. bijzonder
interessant.
Als afsluiter het droeve feit dat de
hengelsportzaak van Jan Schreiner in juli is
gestopt. Dit was voor velen een vast
bezoekadres in de Roelof Hartstraat te
Amsterdam. Een gedenkwaardige periode in
onze hengelsport geschiedenis is hiermee
afgesloten.
Harry Kelly
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Made in Belgium - deel 3
Dit artikel beoogt een globaal overzicht te
geven van werpreels, vliegvisreels en
werpmolens gemaakt in België.
Carpe d'Or - De Deken: Carpe d’Or is het
huismerk van de Brusselse firma De Deken.
De Deken was opgericht in Gent in 1835.
Omstreeks 1900 had De Deken in Brussel
een groot atelier waar hengelmateriaal werd
vervaardigd, waaronder ook koperen reeltjes.
Er zijn tal van hengelspullen te vinden met de
naam Carpe d’Or of De Deken, op de
spinners staat zelfs expliciet "Importé de
Belgique". Immers, vanaf 1909 heeft De
Deken ook een winkel in Parijs. Er zijn
verschillende uitvoeringen van de reeltjes die
lichtjes van elkaar afwijken, de diameter is
meestal 60 mm. Het hendeltje is meestal van
hout. Er is meestal geen klikker voorzien.
Deze reeltjes dateren van ca 1900 en zijn
voorlopig de oudste bekende reeltjes
waarvan is bewezen dat ze gemaakt zijn in
België.

Leclercq spreekt letterlijk van een "fabrication
Belge". Ondanks de naam Nottingham is dit
geen houten reel maar eentje van een
typische aluminiumlegering. Diameters 60
mm, 70 mm, 90 mm en 110 mm. Met
verstelbare klikker.

De Nottingham-style reel van A. Leclercq
De tekening laat niet direct toe een fabrikant
te identificeren. Zie foto van een reel die
denkelijk is bedoeld in de catalogus. Deze
reel heeft geen merkteken dus helemaal
zeker is het niet. We weten ook niet of
Leclercq deze reeltjes voorzag van een eigen
label, of dat er een merknaam op stond.
Een “Carpe d’Or” reel van De Deken
Merktekens kunnen verschillen:
• binnenkant voet : “De Deken et fils”
(diam. is 60 mm en gladde rand)
• op de kant van de hendel : “Marque de
Fabricage Carpe d’Or” (diam. Is 60 mm
en geribbelde rand)
• op de kant van de hendel : “Carpe d’Or”,
iets bredere diameter en uitgerust met
versnelling (mutiplicateur)
In 1934 adverteert De Deken ook een reel
genaamd CYREX, zwart aluminium, grote
spoel en verstelbare klikker, maar verdere
gegevens ontbreken mij om er iets meer over
te kunnen zeggen, mogelijk is dit een Franse
reel.
A. Leclercq: model "Nottingham" uit de
catalogus Arthur Leclercq van ca 1940.
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Saint-Pierre Liège: de tarieflijst van 1924
vermeldt zelf gefabriceerde reeltjes van het
huismerk "Saint-Pierre Liège". Nog geen
afbeelding of reel gevonden. De oude
spinners gemerkt St Pierre Liège zijn
genoegzaam bekend onder verzamelaars.
Beschrijving volgens de catalogus:
• 3 werpreeltjes in koper, 80 yards
capaciteit,
eenvoudige
uitvoering,
uitvoering met vaste klikker, uitvoering
met verstelbare klikker
• 4 vliegvismodellen, er worden 4
verschillende
prijzen
genoemd,
waarschijnlijk voor de 4 beschikbare
diameters (die niet worden vermeld)
L. ORY: advertentie in 1953 in Le Pêcheur
Belge, zonder twijfel de meest bekende en
meest voorkomende Luikse reel. Er zijn

modellen met of zonder het merkteken
"L.Ory" (voorstelling van 2 reeltjes met
daartussen de naam L. ORY).
Gemaakt van een aluminiumlegering (Engels
= "alloy"), gewone types of types met
draaibare voet (Engels = "sidecaster"). Zie
advertentie voor de verschillende diameters
van 55 mm tot 110 mm. Er bestaan ook types
met een afwijkende diameter. De oudste
modellen hebben onderdeeltjes in koper. Bij
latere modellen zijn deze vervangen door
aluminium knopjes en moertjes.
ARMAF – Liège: feitelijk een wapenfabrikant,
opgericht in 1929, gestopt in 1972. Er is geen
documentatie beschikbaar over deze reels.
De reels hebben een fijnere afwerking en
betere kwaliteit dan de meeste Luikse
reeltjes, sommige hebben een verwisselbare
spoel met kliksysteem. De meeste van hun
reeltjes dragen de naam ARMAF-LIEGE
maar er bestaan er ook zonder deze
merknaam. In verschillende diameters terug
te vinden.

sidecaster, er staat alleen het patentnummer
op, zonder enige naam.
Bovendien zijn er 3 verschillende modellen
gevonden i.p.v. 2. Overigens, het enige stuk
ter documentatie van deze reels is de
advertentie uit 1939.
De afwerking van deze reels doet denken
aan de vroege Luikse reels, maar het is niet
helemaal zeker of het wel Belgische reels
zijn. Ik vermeld ze in deze lijst omdat de
enige documentatie Belgisch is... Wie
dergelijke reeltjes heeft kan mij een groot
plezier doen met een foto ervan door te
sturen aan mij. Opgelet, er bestaat ook een
Franse reel Carpex, dat is echter een totaal
andere reel.
J.D.L. (Jean Delhez Louvain) - SAFAP:
Opgericht als Ets. J. Delhez in 1906, later
veranderde de firmanaam in SAFAP. JDL
was de merknaam van een ganse reeks
hengelsportartikels waaronder de bekende
splitcanehengels. De catalogus van 1940
vermeldt 2 types reeltjes.
- eerste type (standaard model zeg maar) in
diameters 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90
mm, 100 mm en 115 mm
- tweede type (lichter model) in diameters 55
mm, 65 mm, 75 mm, 85 mm, 95 mm en 110
mm.
De foto in de catalogus doet denken aan een
model van ARMAF maar niets is uit te sluiten,
behoren in elk geval tot het type "Luikse reel".
L.B. - Made in Belgium: een buitenbeentje
waarover lang verwarring is geweest. De
meest voorkomende vorm van deze reeltjes
is die verkocht in Frankrijk door "Le Pêcheur
Ecossais" met merkteken "P.E.- Soleil" en
een
grafische
voorstelling
van
een
ondergaande zon.

Een ARMAF-reel uit Luik
CARPEX: Een advertentie uit 1939 van
hengelsportzaak Ch. Lauwers "Au petit
Pêcheur"
in
Brussel
vermeldt
deze
"CARPEX" reeltjes. De advertentie vermeldt 2
types en het patentnummer. Eentje ervan
speciaal is bedoeld voor de werphengel en
beide hebben een regelbare spoel. Het
patentnummer dat in de advertentie staat is
327.732. Probleem is dat onder dit nummer
geen patent is terug te vinden, niet in
Frankrijk, niet in België. Is het een fictief
nummer, alleen bedoeld om namakers af te
schrikken? De reeltjes zelf zijn van het type
De L.B.-reel “Made in Belgium”
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Deze reeltjes waren van vrij licht en dun
aluminium, zwart gelakt en hadden zwarte
hendeltjes. Lang werd gedacht dat deze
reeltjes in Frankrijk werden gemaakt.
Eerst werd een duidelijk ouder exemplaar
gevonden. Deze was kwalitatief een stuk
beter, iets zwaarder uitgevoerd én fraaier
(ook zwart maar met vergulde lijnbeugel,
schroefjes, enz).
Last but not least werd er een exemplaar
gevonden met nog intact label "L.B. Made in
Belgium"! Deze was blank aluminium, fijn
gepolierd met beenkleurige hendeltjes.
Waarvoor de afkorting L.B. staat is me spijtig
genoeg nog niet bekend. Een laatste vondst
betreft eenzelfde reeltje met de benaming
"The Best" (bescheiden waren ze dus niet
echt!). Al deze reeltjes hebben een diameter
van 90 mm en wegen ca. 160 gram, de
oudere uitvoeringen zijn iets zwaarder.
Hebben allen een lijnvenster met rem en een
verstelbare klikker.

Beide broers hadden een hengelsportzaak in
Bouillon. Albert was de meest bekende, een
begenadigd caster (wereldkampioen !) en
goed bevriend met de Amerikaan Bache
Brown. Bache Brown is de man die de USA
leerde vissen met een werpmolen (zie zeker
ook mijn artikel over de Amerikaanse Luxor
werpmolens). Bache Brown heeft zijn boek
over spinfishing trouwens opgedragen aan
Albert Godart die met een foto op de eerste
pagina prijkt! Albert Godart was in die periode
(1930 – 1950) zeker een B.V. (Bekend
Visser). In 1936 adverteert hij ook met een
speciale aastakel "La Monture Godart"
speciaal voor het vissen met de werpmolen
(anno 1936 nog niet vanzelfsprekend…).

Grote (zalm?)-reel: Van een onbekend
atelier. Frame en spoel van gepolijst
aluminium, voet van messing met onderaan
de vermelding "Made in Belgium".
Buitendiameter is 10,5 cm, de breedte is 5
cm. Dit is echt een grote reel dus, denkelijk
bedoeld voor de zalmvisserij.
De Precisia van Jules Godart

Zalm(?)reel “Made in Belgium”
Precisia - Jules Godart: over de gebroeders
Jules en Albert Godart uit Bouillon kan men
een gans boek schrijven. Ter zijner tijd ga ik
er zeker nog wel eens een apart artikel aan
wijden. Hoedanook, in 1933 vraagt Jules
Godart patenten nrs. 310379 en 396742 aan
voor het ontwerp van de "Precisia"-reels.
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Onder de merknaam Precisia is er een ganse
reeks van reels bekend in uiteenlopende
diameters. Gelukkig staat de naam Precisia
er meestal op, al dan niet samen
patentnummer 310379 of 396742.
De reels hebben een typenummer (gekend
zijn nrs. 3, 4, 5 en 6 met respectievelijk
diameters 88 mm, 96 mm, 106 mm en 118
mm). Er zijn ook nog tal van afwijkende
modellen
zonder
typenummer
met
bijvoorbeeld diameter 139 mm. Deze waren
misschien speciaal op bestelling gemaakt.
De Precisia molens dragen meestal ook
(maar niet altijd) een serienummer. Er zijn
nog te weinig reels gevonden om een studie
van deze serienummers te maken.
Le Stockman: een reeks fraaie aluminium
reels met inscriptie "Le Stockman" waarvan
het ontwerp doet vermoeden dat ze uit een
Luiks atelier komen, maar zeker is dit niet.
Bestaat in verschillende groottes en
afwerkingen.

Van Montfort vliegenreel: in 1946 is er een
patent uitgevaardigd voor een vliegenreel met
rem. Dit patent staat op naam van Van
Montfort Mario Ernest Henri. Patentnummer
is BE 462234. In hoeverre deze reel ook
effectief gemaakt is, buiten waarschijnlijk een
prototype, is niet geweten.
Vekemans: Paul Vekemans uit Mechelen
ontwierp,
en
produceerde,
volgende
vliegenreels :
1) voor Hal Chittum in Miamai & Islamorada:
200 bonefish reels en 200 tarpon reels, deze
reels zijn zoutwaterbestendig en voorzien van
een kurken druk-rem.
2) voor Browning: enkel honderden van 2
modellen met kurken rem
3) voor RST: enkel honderden van 3
modellen forel en 1 zalmmodel met kurken
rem
4) onder de naam Vekemans Pro 1 en Pro 2:
100 reels van elk model, heel minimale lichte
reels ontdaan van alles wat toch niet
noodzakelijk is.
Enkele reels staan met afbeelding in het boek
van Charles Jardine: THE SOTHEBYS
GUIDE TO FLY FISHING (1991) “Vekemans
Pro.2 - An excellent hand-crafted reel with a
very good line capacity; made by a small
company in Belgium”.
Diverse: er zijn nog tal van reels waarvan
weinig of niets is terug te vinden met de
documentatie
die
ik
momenteel
ter
beschikking heb.
Zo zijn er de oude houten reels, sommige
modellen zijn vrijwel uitsluitend te vinden in
België, wat doet vermoeden dat ze in België
gemaakt zijn. Maar zoals zo vaak zijn ze niet
te identificeren door het ontbreken van
merktekens. De meeste modellen zijn
afgeleid van het Engelse Nottingham model.
Hetzelfde kan gezegd worden van tal van
oude koperen reeltjes, als er geen merkteken
op staat is het onmogelijk te zeggen door wie
ze gemaakt zijn.
Dan een groot aantal, duidelijk Luikse,
aluminium
reeltjes
met
typische
eigenschappen die wijzen op aparte ateliers.
Door het ontbreken van enig merkteken zijn
deze vooralsnog niet te identificeren. Maar
vrijwel allemaal te vinden in een logische
reeks van diameters, en soms met draaibare
voet. Al deze reeltjes dateren uit een vrij
lange periode van ca 1930 tot ca. 1960. Deze
reeltjes leunen vooral aan bij de types van
L.Ory. Sommige van deze reeltjes zijn

blijkbaar gemaakt "voor eigen gebruik" door
werknemers van de Luikse ateliers. Zo
bestaat er een exemplaar met een diameter
van maar liefst 20 cm (!) gemaakt voor het
vissen op houting (Coregonus) in de diepe
meren in de Ardennen.
Werpmolens: er zijn maar een paar
werpmolens waarvan we kunnen zeggen dat
ze Belgisch fabricaat zijn.
Er is het vroeg ontwerp van een werpmolen
door een Belg met de naam Paul Edmond
Gaire (zie ons clubblad uitgave nummer 27
voor een tekening van deze werpmolen).
Paul Gaire vraagt op 13.01.1940 in België
een patent aan. Door WOII gaat hij naar de
USA waar hij op 26.08.1940 eveneens een
patent aanvraagt met nummer 2.314.616. De
tekening bij de patentaanvraag toont een
zeer interessant (en zéér vroeg) ontwerp van
een werpmolen. Maar tot op heden is er nog
geen werpmolen gevonden die hiermee te
identificeren
is.
Verzamelaars
van
zelfbouwmolens zouden hun exemplaren
best eens vergelijken met de tekening, het
zou wel eens dé vondst van het jaar kunnen
zijn!
Dan is er de "Le moulinet F.N." of "Le
Moulinet Belge" (zie uitgave nummer 24 van
ons clubblad). Waarschijnlijk dus gemaakt
door een werknemer van FN Herstal,
bestaande in minstens 2 verschillende
groottes, zwart of groen geverfd. Bijna alle
gevonden exemplaren zijn terug te traceren
naar de streek rond Herstal (zie ook een vorig
artikel over deze toch wel heel speciale
werpmolen).
Als laatste een vrij moderne werpmolen
gepatenteerd op 03.09.1986 door A. Patris.
Deze molen bestaat en er bestaat eveneens
nog een vroeger prototype van. Deze molen
is echter nooit in productie gegaan, de enige
2 exemplaren zijn nog steeds in handen van
de uitvinder.
OPROEP:
Bij deze een oproep om molens of reels te
melden waarvan u denkt of weet dat ze
gemaakt zijn in België.
U kan mij zeer blij maken met een foto,
afmetingen, merkteken, scan van een
catalogus, enz.
Alvast bedankt!
Contact : jeanpaulceulemans@skynet.be
Jean-Paul Ceulemans
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Mijn ontmoeting met Jan Eggers
Begin augustus heb ik Jan thuis mogen
bezoeken om te kletsen over onze
verzamelhobby. Leek me leuk daar eens een
stukje over te schrijven in ons blad. Herman
Verswijveren had ook mij al verschillende
keren om kopij gevraagd en nu dacht ik dat
maar eens gewoon te doen. Al die jaren een
wat slapend lid en nu maar eens tijd nemen
om zelf een bijdrage te leveren. Het
onderwerp had ik.
Hoe komt zo'n ontmoeting nou tot stand en
wat doe je daar bij hem thuis, zou je vragen!
Geïnteresseerd als ik ben in alles wat met de
vroege Nederlandse hengelsport te maken
heeft, was ik eerder al in contact gekomen
met Hans van der Pauw en ook bij hem thuis
geweest in Schagen. Heb daar veel
opgestoken over mijn hobby. Bleek hij een
vaste vismaat te zijn van Jan Eggers. Voor
mij aanleiding om daarop door te gaan en
mijn bewondering uit te spreken voor alles
wat Jan voor de Nederlandse Hengelsport
doet en in het bijzonder voor de SNB en onze
verzamelclub. Als goed verzamelaar zijnde,
kwam het al snel op de artikelen van Jan in
ons clubblad, in bijzonder daar waar Jan al
jaren schrijft zijn verzameling uit te willen
dunnen ten gunste van andere verzamelaars.
Ik zei al wat jaren te dubben om eens contact
met Jan te zoeken, maar dat niet te hebben
gedaan om niet de zoveelste te zijn die "wat
wil". Bovendien dacht ik dat deze
"visgrootheid" het sowieso toch wel veel te
druk zou hebben om met mij te kletsen over
de hengelsport. Ik zei Jan dan te willen
vragen naar kopietjes/ foto's van de echt
bijzondere zaken die hij had en hopelijk nog
zou hebben. Daarnaast zei ik Hans te hopen
dat Jan nog wat kleiner spul zou hebben, die
die dan met me ruilt of verkoopt, zoals oude
papieren zakjes met logo, brieven met logo's,
rariteiten etc. Ach, ik benader hem ooit nog
wel eens, zei ik tegen Hans.
Zit ik weken later 's avonds voor de TV, word
ik gebeld. "Ja, hallo, met Jan Eggers, ik
hoorde van Hans van der Pauw dat je me niet
durfde te bellen. Nou, dan bel ik jou, toch."
Er ontstond een hartelijk telefoongesprek en
hij nodigde me uit om bij hem langs te komen
in Bovenkarspel. Hij zei vast nog kennis en
informatie voor me te hebben en vond het erg
leuk om nader kennis te maken.
Tja, zo'n ontmoeting is wel een unieke kans.
Hoe leef je daar dan naartoe? Ik nam me
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voor om erna niet weer huiswaarts te gaan en
daar te merken dat ik zaken vergeten was te
vragen. Dus vooraf een lijstje maken van
onderwerpen die je met hem wil bespreken,
zoals: zijn overstap van hobby naar werk, zijn
contacten met andere befaamde schrijvers en
hengelaars, zijn inzet voor hengelsportvereniging De Rijp. Ja, voorbereiding is het
halve werk. Ik had eerder al zijn artikelen
voor ons clubblad geprint en die nu weer
eens systematisch doorgelezen. Gaf me ook
de kans om in mijn verzameling te kijken wat
ik voor hem zou meenemen naar
Bovenkarspel. Net als Jan, heb ik vanaf mijn
jeugd veel bewaard, dus ook oudere
foldertjes van ABU, Rapala, krantenknipsels
over grote snoeken. Gelukkig vond ik nog het
boekje over De Rijp, wat ik jaren geleden
eens had gekocht, juist om ooit aan Jan
Eggers te geven. De Rijp is immers de
geboorteplaats van Jan, het boekje was
gedrukt in 1933 en stond stampvol met foto's,
reclame van winkeliers en zelfs de
hengelsportvereniging. Dat pakket zond ik
vooraf naar Jan, tezamen met veel foto's van
allerlei zaken die ik voor mijn verzameling
zoek. Tot zover de voorbereiding.

En dan het bezoek zelf. Jan had gezegd
maar op tijd te komen, want we zouden wel
vele uren aan het kletsen zijn. Ik kwam dus
vroeg en die vele uren zijn het ook geworden.
Ik werd hartelijk ontvangen.
Zijn vrouw had voor drinken en een lekkere
lunch gezorgd. Leek alsof ik hem al jaren
kende, wat zeker te maken had met zijn
spontaniteit en het mijne. Hij ging uitgebreid
in op mijn vragenlijstje en ik ging weg met
een brok aan kennis. Ik mocht foto’s maken
van wat ik wilde en die foto's heb ik thuis
weer toegevoegd aan mijn uitgebreide
digitale archief. Mooi, zoals hij ook vertelde
over zijn persoonlijke contacten met Fred
Buller. Ik had daarover al veel in

zijn artikelen gelezen, maar als hij het dan zo
met passie vertelt, dan raakt je dat temeer.
Het boekje van De Rijp heb ik hem gegeven
en daar deed ik hem een groot plezier mee.
Was voor hem een brok van herkenning naar
personen, firma's etc. Ook een hoop andere
dingetjes kwamen er goed terecht, zoals 2
gekleurde plugjes die ik begin 70'er jaren had
gekocht bij Jan Schreiner zelf. Hij had ook al
wat spulletjes voor mij opzij gelegd, zoals
facturen en papieren zakjes. Ook ter plekke is
hij mij voor gaan zoeken in allerlei hoeken en
gaten, zelfs op zijn lage zolder, waar hij
"tijgerde" naar een aantal kartonnen dozen.
Veel ander klein spul werd ook mijn deel. In
het bijzonder was ik blij met een aantal
prijsjes die hij in vroeger tijden zelf bij elkaar
had gevist. Dat alles krijgt een mooie plek in
mijn vitrinekast.

Met mijn vertrek ontving ik nog het 25 jaar
jubileumboek van de SNB, cadeau. Die had
ik nog niet in mijn verzameling. Zal wel niet
verrassend zijn dat ik hem maar gelijk
gevraagd heb het boek te signeren. Toen ik
zei dat het dan gaat om vermelding van de
datum, de plaats, enz., onderbrak hij me. Met
een glimlach zei hij heus wel te weten hoe
een boek te signeren. We moesten daar
beiden hartelijk om lachen.
Ik kan terugkijken op een geweldige
ontmoeting. Dat gaat een vervolg krijgen, zei
Jan. Ook richting thuis, vertrok ik weer met
het (verzamelaars)hoofd in de wolken.
Tot zover...
Michael Flipse uit Zoetermeer
E-mail: m.flipse@hccnet.nl



40 years of collecting
For 40 years I am collecting fishing badges,
medals, plaques, pendants, patches, flags
(pennons?) and stickers. For that time I was
able to collect over 14.000 pieces. Most of
them are badges - ca 11.000 pcs. Medals
and plaques 650 pcs, flags 350 pcs, patches
1.050 pcs, stickers and other items ca 1.100
pcs. Everything only sport fishing.
Recently the collections increases thanks to
internet, where are lots of auctions, and my
colleagues contact me for exchange or sale
of their redundant pieces. There weren't such
options in the past, everything depended on
letters and it was slow-paced. On the other
hand the were exchanges (bursa), which are
slowly on the decline now, and the clubs are
losing members. For example in Tábor there
were over 300 members, today there are only
about 60 members.
Collecting is slowly falling into oblivion in the
Czech Republic. Occasionally there are some
new collectors, but after they realize how
much is acquiring new pieces for collection
financially demanding they give up. After
Velvet Revolution in 1989 many collectors
sold their collections abroad. They were lured
on CZK-USD exchange rates etc. They didn't
realize that after some months there is
neither collection nor money.
I also had an period of attenuation after the
Czech agriculture (one of most developed in
Europe) started to crumble. Our leaders sold
to foreign investors everything they could. I
worked in agriculture and at that time

payment went down and we had to live with
minimum money.
I have changed my job and now I am retired,
but I am still earning a little extra in company,
for which I was working for 17 years. So I can
afford to pay for my hobby.

I am collecting badges etc. from all around
the world. Big asset was and still is my 30years-long
friendship
with
Herman
Verswijveren. We are exchanging redundant
pieces. Furthermore I'd like to mention Jan
Eggers (also from Netherlands), but there is
an attenuation of our contacts.
My most prized possessions in my collection
are old badges from period after 1900 and
Czech badges from so called The First
Republic of Czechoslovakia(1918-1938).
These are beautiful enamelled badges. I
attach some pictures of badges, medals and
patches.
Milan Kolar
E-mail: kolarmilan@seznam.cz
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Relikwieën
Volgens
Wikipedia
zijn
relikwieën
overblijfselen die in een bepaalde religie
vereerd worden. Als mijn religie nu de
sportvisserij is, ik ben inmiddels al zo’n 67
jaar een fervent aanhanger van deze
stroming, dan kan ik wel een aantal
overblijfselen noemen die tot de categorie
relikwieën gerekend mogen worden. En dan
denk ik vooral aan kleine voorwerpen die veel
meer persoonlijke gevoelswaarde dan
waarde in harde valuta bezitten. Voor dit
artikel ben ik eens gaan snuffelen in de twee
houten sigarenkistjes waarin ik al meer dan
50 jaar enkele relikwieën opberg. Deze
kistjes worden zelden geopend maar vorige
week kreeg ik collega verzamelaar en VHVlid Michael Flipse op bezoek, een prima
moment om de speldjes, krantenknipsels,
oude haken, zakjes van lang terziele gegane
hengelsportzaken samen te bekijken.
Ik was goed in baarspeuteren
Als men zou vragen wat het meest dierbare
moment uit mijn vissersloopbaan geweest is,
zou men een antwoord krijgen dat nu eens
niet met grote snoek te maken heeft maar wel
met kleine baarsjes. Toen ik op 1 juli 1958
dan eindelijk 15 jaar werd, mocht ik mee
doen met de baarscompetitie van viscollege
“De Hengelaar” in mijn geboortedorp GraftDe Rijp. Ik werd dat jaar meteen kampioen en
was de jongste kampioen ooit die mee mocht
doen aan de kampioenen wedstrijd van de
regio Zaanstreek-Waterland. Vol trots heb ik
toen de stukjes hierover in de Nieuwe
Noordhollandse Courant, beter bekend als
“De Waterlander”, uitgeknipt en in mijn foto
album geplakt. In de daarop volgende jaren
won ik nog veel meer baarswedstrijden en
kampioenschappen
en
heb
nu
een
behoorlijke verzameling krantenknipsels die
mijn kleinkinderen best wel interessant
vinden. Zelf vind ik die krantenknipsels
interessanter dan de vele medailles, bekers
en vaantjes die je kreeg en ik ben blij dat
Michael Flipse er een aantal wilde hebben
voor zijn verzameling.
Mijn eerste foto met snoeken!
Foto’s
maken
tijdens
of
na
de
baarswedstrijden was in de 50er en 60er
jaren van de vorige eeuw een zeldzaamheid
en ik heb dan ook geen enkele foto waarop ik
al vissend op baars sta afgebeeld. Ja, ik weet
het, nu worden iedere minuut digitale foto’s
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gemaakt van de dagelijkse dingen. Er is op
dat gebied echt een wereld van verschil
tussen 1958 en 2014. Naast het typisch
Noord- Hollandse wedstrijdvissen op baars
was begin 60er jaren het vissen op snoek
met vooral kunstaas mijn favoriete manier
van vissen. Toen is ook de enige zwart/wit
foto van ondergetekende uit die periode
gemaakt en dat had nog heel wat voeten in
de aarde. Op een druilerige herfstmorgen
viste ik met mijn zelf gebouwde glasvezel
spinhengel met daarop mijn eerste, rode, Abu
505 molen en een onverzwaarde Abu Reflex
spinner in het meest ondiepe deel van de
sloot langs de Zuiddijk. Het was vooral een
kwestie van nauwkeurig werpen naar de
open plekken tussen de vele waterplanten en
de oogst was prima. In net een uurtje tijd ving
ik 4 mooie snoeken rond de 70 cm en bij een
van de snoeken hing de staart van een 40 cm
soortgenoot nog uit zijn bek. Honger kon die
snoek niet hebben maar toch pakte hij mijn
spinner!

Een veel jongere Jan Eggers met 4 dode
snoeken.
Van snoek levend terugzetten had ik destijds
nog niet gehoord, maatse snoeken gingen
mee voor de pan. Aan het begin van
genoemde Zuiddijk woonden mijn ome Gerrit
en ome Janus, beiden geïnteresseerd in een
panklaar gemaakte snoek. Ik wist dat ome
Gerrit een Agfa Click fototoestel had en hij
wilde wel een foto van mij met de 4,5
snoeken maken. Op de achtergrond is de
eerste nieuwbouwwijk van De Rijp te zien en
naarmate het dorp groeide ging de
snoekstand vlot achteruit. Van de 4 gemaakte
foto’s bleken er 3 onscherp en/of bewogen
maar met die ene goede foto ben ik nog
steeds tevreden. Van deze visdag heb ik
diverse zaken geleerd zoals: snoek gedijt als
ze verwaarloosd wordt. Normaal gesproken
had ik nooit in zo’n ondiepe en zwaar

begroeide sloot gaan vissen maar met die
onverzwaarde Abu Reflex spinner, nu ook
een relikwie, kon dat wel. Mijn vertrouwen in
dit kunstaas steeg die ochtend tot ongekende
hoogte. Deze foto heeft, mede dank zij de
artikelen van Jan Schreiner, korte tijd later de
aanzet gegeven tot het levend terug zetten
van de snoeken die ik ving.
Schreiner en andere hengelsportzaken.
Toen ik in 1964 de 22 maanden militaire
dienstplicht als MP met vooral weinig doen
had overleefd, was ik van plan een job in de
hengelsport te zoeken. Ik was heel dicht bij
een baan als vertegenwoordiger bij Albatros
en ook hielp ik op zaterdag wel eens in een
hengelsportzaak. In deze periode was ik
abonnee van De Sportvisser en bezocht zo
nu en dan de hengelsportspeciaalzaken die
adverteerden. De zakjes waarin de haakjes,
loodjes en ander klein spul dat ik net kon
betalen, verpakt werden, gooide ik niet weg.
Ik heb ze nu nog als een tastbare relikwie van
een periode waarin ik elke cent 3 keer
omdraaide voordat ik hem uitgaf maar toch
procentueel veel aan mijn “religie” besteedde.

Hans Durivou, links op de foto, met
vismaat
Een van de medewerkers van ‘De
Sportvisser’ was Hans Durivou Jr. en hij
schreef vooral over het vissen met licht
kunstaas en de vliegenhengel in de polder.
Hij was een vismaat van Jan Schreiner en
verhuisde in de 60er jaren naar De Rijp waar
hij lid werd van mijn visclub `De Hengelaar`.
Hij wilde zijn favoriete vismethodes promoten
en het bestuur vond dat hij dat eerst maar
met Jan Eggers moest bespreken. Het
resultaat was dat ik leerde vliegvissen, het
binden van vliegen onder de knie kreeg en
veel `moderne` spullen van hem kocht. Een
van die spullen is een doosje met grote
Palmer vliegen voor de ruisvoorn met op het
etiket de tekst: Schreiner’s voornvlieg. Voor

mij betekenen die grote harige vliegen nu
vooral een droeve herinnering aan een
schitterende periode met gezond polderwater
met knijters van ruisvoorns van rond de 40
cm. Later, na zijn overlijden heb ik diverse
vliegvisspullen van Durivou overgenomen en
ik vis nog regelmatig met de splitcane
vliegenhengels. Noem het nostalgie want ik
bezit
Berkley
en
Fenwick
carbon
vliegenhengels in vele soorten en maten en ik
wil een groot deel ervan verkopen voor een
zeer zacht prijsje. In deze periode had ik nog
geen flauw idee dat ik later beroepsmatig met
Jan Schreiner en vele andere bekendheden
uit de internationale hengelsportwereld te
maken zou krijgen. Als hoofdredacteur
Nederland van Voor en Door DE VISSER
corrigeerde en redigeerde ik de, soms
handgeschreven, teksten van Jan Schreiner.
We gingen samen vissen in mijn polders en
daaruit kwam
weer de voor beiden
interessante artikelserie “Van Jan… aan Jan”
uit voort. Ik heb alle getikte en geschreven
teksten van de oudste Jan nog, ‘n zeer
dierbare relikwie.
Een boek dat mijn leven veranderde
Dat ik betrokken raakte bij de redactie van
DE VISSER en voor heel veel nationale en
vooral internationale hengelsportbladen ging
schrijven. Dat ik adviseur werd van de
grootste internationale hengelsportfirma’s en
van mijn hobby m’n beroep kon maken, komt
simpel gezegd door een boek: ‘The
Domesday Book of MAMMOTH PIKE’.
Omdat ik hem geholpen had met adressen
van hengelsportzaken in de Benelux stuurde
de toenmalige hoofdredacteur van “Angling” ,
Sandy Leventon, me dit imposante boek van
mijn nu nog altijd zeer goede vriend Fred
Buller. Ik ging Fred helpen met de nooit
eindigende zoektocht naar kanjersnoeken
van 18 kg en liefst meer. Ik kreeg de bijnaam
“The Pike Ferret” en dat werd ook de naam
van mijn bedrijf. Deze eerste, nu beduimelde
en van vele aanvullingen en correcties
voorziene soft cover uitgave is inmiddels door
mij heilig verklaard. Ik ken geen relikwie die in
mijn persoonlijke
hengelsport religie zo
vereerd wordt als dit meesterwerk van mijn
inmiddels bijna 88 jaar oude goede vriend
Fred Buller. Ik heb er geen moeite mee om
andere relikwieën te delen met andere
verzamelaars maar dit Domesday Book zal ik
nooit weg doen, ik heb het immers heilig
verklaard.
Jan Eggers
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In de ban van de Karper
We schrijven begin Augustus 1976. Net een
bloedhete zomermaand achter de rug als 16jarige jobstudent. Vier weken tuinonderhoud :
van ‘s morgens tot ‘s avonds gras maaien en
onkruid wieden. Er zijn andere dingen waar je
blijer van wordt : bij mij was dat toen al gaan
vissen. Via een enkele jaren oudere vriend
leerde ik over witvis en snoekbaars, maar
vooral de avonturen over zijn karpervangsten
trokken mijn aandacht: woeste drils,
gebroken onderlijnen, gekookte aardappels,
korsten op het wateroppervlak,... Dat leek me
wel wat.
In mijn broekzak brandde het verdiende geld.
Er stond me een duidelijk doel voor ogen: ik
zou de langverwachte echte karperhengel
gaan kopen, een hengel die de poort naar
serieus karperen voor mij zou openen: een
"Jack Hilton" medium taper. Jack Hilton was
een legendarisch Engelse karpervisser,
vooral bekend van zijn vangsten en
publicaties van o.a. grote karper op Redmire
en Withy pool. Het was naar zijn ideeën dat
deze hengel ontworpen en gebouwd werd in
Engeland.
Op de fiets reed ik de 12 kilometer van
Berchem naar Antwerpen–Zuid. Daar was
een kleine hengelsportzaak : "De Snoek" bij
Lowieke de visser. Deze zaak op de Waalse
kaai nummer 10 was een begrip in
Antwerpen: vriendelijke bediening van vader
en zoon Jos en een collectie klasse materiaal
om van te dromen. Zoon Jos was een tiental
jaar ouder dan ik en een zeer kundig
sportvisser. Door zijn goede contacten in
Engeland
had
"De
Snoek"
de
vertegenwoordiging van de "Alan Brown"hengels voor de Benelux. Alan Brown en Rod
Hutchinson waren de zaakvoerders van "Alan
Brown Rod Developments Ltd" in HitchinHertsfordshire England. Zij ontwikkelden en
bouwden hengels van een buitengewone
klasse. En zo lag dit klasse materiaal gewoon
te koop voor diegene die dit naar waarde kon
schatten en wilde betalen.
Na een kort gesprek kocht ik een Jack Hilton
karperhengel van Jos. Het was de medium
taper uitvoering: een tweedelige glasvezel
chocoladekleurige blank van 11’ met een
testcurve van 1½ lb. De prijs weet ik niet
exact meer, maar het was omgerekend zo’n
100 Euro. Mat gevernist en afgebouwd met
kwaliteits hardchroom ogen en zwart
wikkelgaren. Een opvallend dun en lang
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kurken handvat met twee zwarte nylon "John
Roberts" reelringen waren de kers op de
taart. De hengel was uitgevoerd met een
perfect passende holglas pensluiting. Er was
geen stootdop voorzien, want de onderzijde
van het handvat was gewoon een weinig taps
verdikt om te beletten dat de reelringen
zouden verloren gaan. Deze reelringen
pasten trouwens zo nauwkeurig dat ze
slechts met wat kracht te verschuiven waren.
Simpel en functioneel. De hengel had een
zachte top en een mooie parabolische
buiging en een opvallende massieve
krachtreserve in het handvat. Pas jaren later
kwam ik te weten dat het gedeelte onder de
kurk eigenlijk een duraluminium buis was. De
eigenlijke korte blank was dus gewoon
verlengd met een stuk aluminium om alzo de
gewenste “krachtreserve” te verkrijgen. Een
oplossing die probleemloos was en is, zelfs
na het landen van vele tientallen karpers.
Alle hengels van Alan Brown die boven het
handvat het stickertje "De Snoek" droegen
waren beschermd door de Beneluxgarantie.
Zelf heb ik er nooit gebruik van hoeven te
maken, de kwaliteit van het produkt was zo
hoog; absoluut vergelijkbaar met het andere
Engelse icoon: Hardy.
In het late najaar van 1976 werkte ik als
student in de horeca om (alweer) een centje
bij te verdienen en daarvan kocht ik me de
"Jack Hilton" Fast taper. Ook 11', maar met
een testcurve van 1¾ lb. Deze hengel
maakte het me mogelijk met zwaardere nylon
te vissen, alsook wat grotere afstanden te
werpen. Deze krachtigere hengel was, op de
taper na, geheel identiek aan de hengel die ik
reeds had. Een mooi stel!
Toen ik in Januari 1978 het boek "Karper"
van Rini Groothuis kocht, was het alsof er
een andere wereld open ging. Vele tips
werden
gegeven
over
materiaal
en
afwijkende vangstmethode’s: tijdperk van de
eerste Optonics, freelining, ABU molens,
deeg en aanverwante. Zelfs de Jack Hilton
hengels werden erin vernoemd. Ook het al
wat oudere boek van Jan B. de Winter
"Karpervissen" was olie op het vuur. Hulde
aan beide schrijvers, wat die niet hebben
losgemaakt!
In de loop van de jaren kwamen er, nieuw en
tweedehands, nog andere hengels bij uit
dezelfde stal:

•
•

•

•

•
•
•
•

Een Medium en fasttaper Jack Hilton:
beiden in de laatste zwarte 11' uitvoering,
HC ogen, Conoflex blank, glasvezel.
Een
Medium
taper
Jack
Hilton
genummerde versie (nr 88 van 150 stuks)
met certificaat die onder de vleugels van
Browning op de markt verscheen. Deze is
ook gemaakt volgens de originele
dimensie’s van de oorspronkelijke blank.
Iets
lichterbruine
blank,
speciale
gevoerde ogen, glasvezel. Gekocht in
perfecte conditie op de beurs in Vught 2
jaar geleden.
Een Jack Hilton limited versie van
Koopman hengelsport (Bennebroek):
medium taper, iets lichterbruine blank,
genummerde versie, glasvezel, HC ogen.
Een Alan Brown swingtiphengel 9'6":
werpgewicht 30 gram, glasvezel, zachte
en vergevingsgezinde hengel voor dunne
lijnen.
Een Alan Brown "The Weeder" 13': 1¼
lb, carbon. Prima tweedelige lichte
penhengel.
Alan Brown "Barbel" 11': 1¼ lb, prima
lichte karperhengel, HC ogen.
Alan Brown vliegenhengel "Supercast"
10' #7-8: pittige carbon streamer/
reservoirhengel.
Alan Brown "Zander" 12': 1¼ lb, lichte
tweedelige carbon penhengel, Fuji ogen,
carbon.

Enkele pareltjes op een rij !
Helaas is deze laatste hengel gesneuveld in
de strijd. Deze hengel droeg niet het stickertje
"De Snoek" maar het opschrift "Fishing
2000". Ook "De Snoek" ontkwam niet aan
een fusie met een andere hengelsportzaak in
de Museumstraat in Antwerpen en zo viel
blijkbaar het doek over de Alan Brown
hengels in België toen deze samenwerking al
spoedig mislukte.
De oudste van deze hengels zijn ondertussen
38 jaar jong. De originele foedraaltjes en

stofdopjes zijn er bij de meeste nog steeds
bij: wie wat bewaart, die heeft wat! De 2
oudste JH zijn ondertussen wel opnieuw
gewikkeld en gelakt. Al deze oudjes liggen
niet te verstoffen, maar zien regelmatig het
water. Dit om ze te laten doen wat ze het
liefste hebben: krom gaan op een flinke vis!
Ondertussen is ook mijn 16-jarige zoon
gebeten door het karpervirus. Geloof het of
niet : zijn zakgeld wordt besteed aan een
eigen (kleine) collectie hengels van Alan
Brown : de FTB Carp 11' 1¾ lb en de Carp
CTS 11' 1½ lb. Een prima keuze om te
starten. Vader mocht wel even bijspringen bij
aankoop en het opknapwerk van de laatste.
Graag gedaan uiteraard!
Door de 1981 catalogus van Alan Brown
(overleden in 2007 op 68-jarige leeftijd)
bladerend, val je van de ene verbazing in de
andere: tientallen types en uitvoeringen
werden vervaardigd in glasvezel of carbon :
spinhengels, één- en tweehandige vliegenhengels,
matchhengels,
karperhengels,
Avon-hengels, specialist hengels ledger 0,75
lb, 1 lb, 1,25 lb, quiver- en swingtiphengels,
zelfs zeehengels en biggame hengels tot 130
lb.
Zoals een Engelsman ooit tegen me zei:
“Alan Brown - a blast from the past!”
Jack Hilton stopte met vissen in 1975 toen hij
getuige van Jehovah werd. Partridge of
Redditch maakte een speciale haak,
gebaseerd op Jacks idee om een zalmhaak
in te korten en te voorzien van een
gesoldeerd bobbeltje ipv een bledje of oog.
Hij schreef ook 2 boeken: "Quest for Carp"
(verhalend over zijn ervaringen op Redmire
en Withy pool). Het andere boek was een
verzameling van zijn beste artikels: "Quest for
the best". Hij overleed in 1997 aan leukemie.
Toch nog goed nieuws: De zoon van Jack
Hilton heeft de hengels, volgens ontwerp van
zijn vader, terug in beperkte productie
genomen op basis van Harrison blanks. Meer
info op: www.hiltonangling.co.uk
Ik ben nog op zoek naar een glasvezel 11'
"Chevin" 0,75 lb en een glasvezel 11' "Avon"
1 lb. Wie heeft er een die weg mag? Ook kan
ik een verlengsteel gebruiken van een
Balcombe-schepnet (Fastnet). Wie heeft er
nog zoiets liggen?
Ignace Van de Wiel
optitech@telenet.be
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Marcatchou, de koning van de vissers
Een "marcatchou" wordt in het zuiden van
België, Wallonië, nog steeds gebruikt als een
synoniem voor een fervente visser, een
hardnekkige liefhebber van de hengel.
Maar wie was Marcatchou ?
Veel Luikenaars denken nu nog dat het een
legende is, maar hij heeft echt bestaan. Het
was een folkloristische figuur, een soort
landloper, die zijn leven grotendeels
doorbracht aan de oevers van de Maas en de
Ourthe te Luik, steeds vergezeld van een
hengel en een fles "pékèt" (d.i. luikse
jenever). Of hij ooit werkte is niet geweten; hij
leefde van zijn vis en van de groenten die hij
stal in de tuinen. Hij was de schrik van de
vissen, de viswachters, de politie en de
tuineigenaars. Het was (zoals alleen de
franse taal het kan verwoorden) een
"mangeur de vent et buveur de pluie" (hij at
wind en dronk regen, letterlijk vertaald)
Hij zorgde ervoor dat hij de wintermaanden
kon doorbrengen in de gevangenis, want
daar was het knus warm en kreeg hij eten op
tijd en stond. Hij noemde de amigo trouwens
zijn "winterkasteel".
Hij werd geboren als Jean Quitin op 1 (!) april
1827 te Luik als zoon van Marie Quitin. Zijn
vader was hem onbekend.
Misschien was het (vox populi) de toenmalige
populaire franse pianist Marchilhou, die zijn
moeder wellicht had gekend en wiens naam
dan in de volksmond werd vervormd tot
Marcatchou...
Men zal het echter nooit weten.
Ondanks het feit dat hij er steeds
verwaarloosd en vuil bijliep (kam en zeep
waren hem onbekend) is hij driemaal gehuwd
geweest.
Hij woonde in een vuil krot in een steegje
genaamd "trô dé soyeu" (het hol van de
houtzager).
Hij had geen huisraad, geen bed, stoel of
tafel. In de zomer sliep hij buiten op de grond.
Zijn enig bezit waren pannen, ijzeren potten
en ketels, waarin hij regenwormen en maden
kweekte (waar hij ook een handeltje in dreef).
Op 22 juni 1896 vond een politieagent een
snurkende man langs de Maas. Hij lag op de
grond met een hengel in de hand; naast hem
lag een lege fles "pékèt". Voorzeker een
stomdronken Marcatchou dacht de agent die
hem trouwens die maand reeds driemaal in
dergelijke toestand had aangetroffen. Hij
haalde versterking en Marcatchou werd
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overgebracht naar de cel om te ontnuchteren.
Maar ’s anderendaags kon hij niet gewekt
worden... De alcoholintoxicatie was hem
fataal geworden. Zo vervoegde Marcatchou
het visparadijs en werd hij een legende.
Een van de vele anekdotes rond zijn persoon
is zeker de moeite waard om nader op in te
gaan.
Hoogstwaarschijnlijk in 1880 ontmoette hij de
beroemde franse toneelspeelster Sarah
Bernardt, die op doortocht was in Luik voor
een voorstelling en die, wat weinig geweten
was, een fanatieke visser was. En ze wou
ook eens een lijntje uitwerpen in de Maas.
Aan de kade gekomen wou ze wat aas
vragen aan een visser. Zo maakte ze kennis
met Marcatchou...
Ze vroeg een regenworm. Marcatchou
peuterde in zijn mond en gaf haar het
kronkelend diertje.
Sarah deed verschrikt en verwensingen
uitend een stap achteruit. Toen vroeg ze
aarzelend:
"Dat doe je toch niet met maden ??" en
Marcatchou antwoordde: "Nu niet meer; ze
verroeren zich teveel; ze wriemelen en
kittelen mij teveel en soms slikte ik erin. Nu
steek ik ze in mijn broekzak met een stuk vis;
dan eten ze en blijven ter plaatse".
Toen nam Marcatchou zijn fles, nam een
grote slok, veegde de hals van de fles af met
de hand en zei : "Wil je ook een slok, dat
ontsmet ?". Dat was de spreekwoordelijke
druppel;
Sarah
Bernhardt
maakte
rechtsomkeer en verdween...
De uitdrukking Marcatchou wordt in Wallonië
nog veel gebruikt, zeker in de visserskringen.
Het clubblad van de visvereniging "Amicale
de la Lesse et la Lhomme" heet Marcatchou.
In Luik zou er een Quai Marcatchou zijn, met
een gedenkplaat en bank.
En er bestaat een Matelotte Marcatchou, een
soort Gentse waterzooi. De Walen zeggen
trouwens zelf: "Li waterzote è-st-ine sope di
flamind" (De matelotte is een Vlaamse soep).
Er bestaat in het Luikse zelfs een
broederschap: "La confrérie des Marcatchous
de Saint-Pholien-les-Prés", een vereniging
van bourgondiërs die de herinneringen aan
Marcatchou eren in hun talrijke opkomsten
(zoals het feestelijk drinken van "pékèt" aan
de kaaien van de Maas in Luik).
Hugo Martel

Het visrecht en het visverlof in België
(deel 1 – het visrecht en het vissen met de lijn)
Wie het over visvergunningen heeft, heeft het
ook over visrechten. Wie het visrecht heeft
kan een vergunning uitgeven, simpel.
Dan zou je denken dat visvergunningen al
heel lang bestaan. Toch moeten we in België
wachten tot 1899 alvorens de eerste voor
iedereen verkrijgbare "visvergunningen voor
het vissen met de lijn" uitgegeven worden
door de Belgische Staat.
Het is blijkbaar zo dat men al vroeg een
onderscheid maakt tussen het vissen met
allerhande
beroepsvistuigen
(netten,
viskisten, viskuilen, enz.) en het "vissen met
de lijn".
Maar over een specifieke
regelgeving voor "het vissen met de lijn" is er
tot eind 18de eeuw weinig terug te vinden. Dit
niettegenstaande het vissen met de lijn al van
oudsher bestond.
Wie de geschreven bronnen vanaf de late
Middeleeuwen bestudeert, zal de term
"visrecht" meestal terugvinden in verband met
het uitgeven van een visserijrecht of de
belasting (cijns) hierop. Die geschreven
bronnen zijn bvb.: oorkonden, cijnsboeken,
geschriften i.v.m. tolrechten en de latere
schepenregisters.
Wat voorbeelden uit dergelijke bronnen :
1) Afstand van een visrecht in een oorkonde:
in het jaar 1233 verkoopt Arnold, graaf van
Loon, het visrecht op de Demer aan de abdij
van Herkenrode, van de brug der abdij af tot
aan den molen van Curingen (Daris, Notices
bistoriques sur les paroisses du diocèse de
Liége IV p. IB)
2) Plaatsbepaling van een visrecht in het jaar
1596: "die vischerie vanden hertoeghe tot
aerschot binnen de stad aan de oude sluis bij
de waterpoort ende also duer de stad
nederwaert voorbye mertshoeve tot aende
stayer amer" (Ar. 2413, f, 8v, transcriptie P.
Kempeneers)
3) Cijns: in 1597 betaalde Odilia van
Beringen (wonende in Aarschot) de belasting
voor "haeren vischkisten achter haer huys de
rooden schilt in den Demer vier voeten
buyten smuers ende omtrent twelf voeten
lanck". Deze viskist stond dus omgerekend
1,14 meter buiten de muur (van haar huis),
en was 3,42 meter lang! (SG 6872, f, 43,
transcriptie P. Kempeneers)
4) Bewijs van betaling van een cijns voor een
visrecht in de jaren 1660 tot 1662: "Elisabeth

Leerse, audt in de tweenseventich jaeren,
wede. wijlen Andries Wuyts, in sijn leven
borger deser stadt Aerschot, verclaert ten
versuecke van joe. Clara Van Leyen
waerachtich te wesen dat den selven haeren
man heeft in pachte gehadt van wijlen N.
Raeymaeckers, in sijn leven rentmr. van sijne
excie. den heere hertoge van Aerschot, de
pattrijsen jacht en de visscherije van riviere
de Demer onder de selve stadt voor de
jaeren 1660, 1661 en 1662, welcke pachten
t'samen waeren beloopen. Ter soe. van
sessensestich guls. en vijfthien sts. voor den
selven termijn, ende welcke soe. bij den man
der supplte. is voldaen geweest op den 14en.
january 1664 volgens de quittancie van den
selven rentmr., berustende onder de
attestante,
niettegenstaende
welcke
voldoeninge, soo heeft een der sonen
desselfs naer de doodt sijn vaders, de selve
attestante comen bedwingen bij executie tot
betaelinge van de voors. somme, en
alhoewel sij attestante hem verseeckerde
deselve betaelt te wesen aen. voors. sijnen
vaeder en dat sij daer van oock hadde de
quittancie ten onderen, alhoewel sij deselve
niet promptel. en conde vinden, soo en wilde
den selven daer naer niet luysteren, terwijlen
de selve somme open en. onbetaelt stont,
soo hij seyde, in den boeck van sijnen voors.
vader,
waerdoor
sij
attestante
haer
genoodsaeckt heeft gevonden deselve
quittancie te soecken, dewelcke sij naer vele
gedaene devoiren oock ten leste heeft
gevonden, ende andermael heeft gaen
vinden den sone van den voors. rentmr.,
sittende tot sijnen ontfanck in. Hasenwint,
alsdan sij is geweest [in] eene herberge
binnen dese stadt, dewelcke sij attestante in
presentie van wijlen Servaes Vloeberch en.
Sebastiaen Van Nederseel en. verscheyde
andere heeft gethoont de selve quittancie,
waerdoor den selven geconvinceert ... (?)
confus sijne de attestante daer naer
diesaengaende
heeft
ongemolesteert
gelaeten, eynden. de selve hiermede dese
haere attestae, verleden ter presentie van
Peeter Peeters en Cornelis Van Eynde,
inwoonders deser stadt Aerschot" (R.A.L.,
Notariaat J. Van Cantelbeeck, register nr.
13775, transcriptie P. Kempeneers)
5) Cijns voor een viskist in 1717: Anthoen
Vloeiberghs (molenaar in Aarschot) betaalde
de belasting voor de "vischkiste… achter zijn
huis genaamde den rooden schilt" (Ar 2140, f,
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97;SG
6877,f
46v
transcriptie
P.
Kempeneers)
6) In 1786 betaalde Sieur Henricus Van
Cantelbeek (wonende in Aarschot) dezelfde
belasting voor de viskist in de Demer achter
"den Roeden Schilt, waer van het huys is
onderpand" (Ar 2141, nr. 61, transcriptie P.
Kempeneers)
Zogenaamde viskisten waren blijkbaar erg
populair, ze zijn te vergelijken met
palingkistjes, alleen vele malen groter (zoals
blijkt uit voorbeeld 3!). In geschriften van
tolrechten (meestal om een brug te mogen
passeren) staat weinig of niets over de
manier van vissen, ze gaan gewoonweg over
het bedrag van de tol voor bvb. een bepaalde
vracht vis.
Bovenstaande regelingen vloeien allemaal
voort uit het leenstelsel, waarbij een leenheer
een bepaald recht uitgaf aan een leenman
die hiervoor een jaarlijkse cijns moest
betalen.
De cijns was oorspronkelijk in
natura te betalen, zoals bijvoorbeeld "de
tienden" waarbij oorspronkelijk 10% van de
opbrengst voor de leenheer was. Nadien
werd meer en meer overgegaan op een cijns
in geld.
De modaliteiten van het visserijrecht waren
sterk verschillend van plaats tot plaats, de
lokale gewoonten speelden hierin een grote
rol. Niet zelden werden plaatselijke getuigen
opgeroepen om een bepaalde toestand de
bevestigen (of te ontkennen). De visrechten
werden vaak alleen uitgegeven voor de
belangrijkste en grotere rivieren (of delen
ervan). Het beheer van het visrecht in
kleinere rivieren, laken en beken werd nogal
eens overgelaten aan het dorpsbestuur (de
burgemeester en de schepenen).
Zoals men ziet werd er zelden iets
geschreven over het vissen met de lijn,
meestal was het gewoon begrepen in het
visrecht. De geringe vangst t.o.v. de visserij
met netten zal hier natuurlijk niet vreemd aan
zijn, er was blijkbaar weinig reden om er
specifiek over te zijn.
Een belangwekkend stuk uit het jaar 1725
licht echter een tipje van de sluier. In dat jaar
werden een aantal beperkingen ingevoerd
aangaande het vissen in de Leie in de
gemeente Waasten (in Wallonië, tegen de
grens met West-Vlaanderen). In het stuk
staat o.a. geschreven dat de beperkingen
noodzakelijk waren geworden door een

18

jarenlange
overbevissing.
Allerhande
beperkingen werden ingevoerd om de
visstand weer op peil te krijgen. Maar
belangrijker voor ons hengelaars is de
volgende passage : "chaque bourgeois et
habitants de cette ville resteront dans la
jouissance de leur ancien privilège de pouvoir
pêcher avec la ligne, nasses et autres filets
qui leur ont été de tout temps permis et ce
pour leur propre consommation seulement en
non autrement". Vrij vertaald: elke inwoner
van deze gemeente mag blijven genieten van
het oude privilege van het vissen met de lijn
of met een net, zolang de gevangen vis
nadrukkelijk en uitsluitend voor eigen
consumptie is bestemd, dit zoals hun steeds
toegestaan was!
Het vissen met de lijn was dus zeker
gebruikelijk, alleen hing het af van de
plaatselijke regels af in welke mate het mocht
of niet. Op de keper beschouwd was het een
goedkope manier van vissen voor de gewone
man, de vangst een welkome aanvulling op
het dagelijkse menu…
Deze toestand zal zo blijven tot de Franse
Revolutie
waarmee
de
feodale
graafschappen en tal van heerlijkheden en
privileges werden afgeschaft. In de plaats
daarvan kwamen er steeds meer algemeen
geldende regels voor eigendommen en de
rechten erop. Let wel, een en ander ging niet
zonder horten of stoten, het jachtrecht (van
oudsher een belangrijk heerlijk recht) werd
bijvoorbeeld in Nederland pas in 1923
geregeld!
Het vissen met de lijn als ontspanning (voor
welgestelde dames en heren !), wint enorm
aan populariteit vanaf midden 19de eeuw.
Natuur en natuurbeleving zijn op dat ogenblik
immers een belangrijke "trend" binnen de
gegoede burgerij.
Vanaf dan komen de zaken in een
stroomversnelling. Op 19 januari 1883 is de
eerste Belgische wet op de riviervisserij een
feit. Op 11/3/1890 zien we de oprichting van
de "Société Centrale pour la Protection de la
Pêche Fluviale" (Algemene Centrale ter
bescherming van de Riviervisserij). Ook zien
we de eerste tijdschriften ontstaan die
uitsluitend handelen over de hengelsport.
Op 5 juli 1899 is het dan zover, met een
wijziging van de wet van 1883 werd het
Belgische visverlof ingevoerd!
Wordt vervolgd
Jean-Paul Ceulemans

De geur van oude hengelsportzaakjes
Historicus Van der Pauw steekt zijn neus in het verleden
Hoe, beste sportvrienden, moet je iets
omschrijven dat onvergelijkbaar is? Waarnaar
smaakt chocolade, anders dan naar
chocolade? En wat te zeggen van
kamperfoelie op een zomeravond? Zo is het
ook met de hengelsportzaakjes uit mijn jeugd.
Die winkeltjes uit de jaren zestig - en
ongetwijfeld ook al lang daarvoor - hadden
een aparte, kenmerkende geur. Ik weet niet
wat het was. Vermoedelijk vooral klassiek
lokvoer. Pakken Justus of Lokzo, of zakken
met losse bestanddelen. Misschien met een
vleugje verbena en anijsolie. Wat dan ook,
die geur was onlosmakelijk verbonden met
dergelijke oude zaakjes. En ze roken ook
allemaal ongeveer hetzelfde.

overheerst vooral de mierzoete odeur van
chemische extracten en concentraten.
Flavours voor boilies en additives voor
particles, yes sirree! En over de hengelsportannex-dierenwinkels met hun schetterende
kanaries en onfrisse konijnenluchtjes wil ik
het niet eens hebben.

Advertentie uit 1947
Wegdromen voor de etalage - 1958
Zodra je zo'n winkeltje binnenging, was één
keer rustig inademen voldoende om je
ogenblikkelijk in een andere sfeer te brengen.
Je stapte een kleine wereld in, vol van alles
wat je fantasie maar kon prikkelen: kleurige
dobbers en pennetjes, glanzende lepels en
spinners, houten treklades vol haken, lood en
ander nuttig moois, vitrines met prachtige
werpmolens, hengels in rekken en nog meer
hengels in hun foedralen, hangend van de
zoldering. Kanissen, bunnetjes, leefnetten en
opgezette snoeken, je kwam ogen tekort. Dat
alles was waar die typische geur voor stond:
een magisch universum. De tegenwoordige
hengelsportzaken ruiken ook wel, maar
anders. Die missen de magie. Daar

Mijn eerste hengelspullen kocht mijn vader
voor me in het oude zaakje van Rodrigo in de
Tollensstraat, in het Oude Noorden van
Rotterdam. Dat was midden jaren zestig. Het
zaakje was een pijpenla, gedreven door twee
oudere mannen in grijze stofjassen: Rodrigo
senior met een minzame maar scherpe
kennersblik die een ervaring verried die tot
voor de oorlog moest teruggaan, en zijn
kompaan, een man met een bochel en een
wat nurkse eigenzinnigheid van mij-maaktniemand-meer-iets-wijs. Rodrigo was een
goede kennis van mijn vader, dus ik werd
prinselijk bediend. Hij hielp me aan een mooi
licht driedelig bamboe hengeltje, 25 meter
snoer, wat loodjes, haakjes en toprubbertjes
en een adembenemend mooie rode kraalpen.
De losse spullen gingen in een papieren
zakje waarop de wettelijke maten van allerlei
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vissoorten gedrukt stonden. Er waren vissen
bij waar ik nog nooit van gehoord had, zoals
sneep en winde, maar ook bekendere zoals
snoek en karper. Nou, ik was er klaar voor!
Wat
Rodrigo
met
veel
andere
hengelsportzaakjes uit vroeger jaren gemeen
had, was niet alleen de geur, maar ook het
verbazend kleine formaat van de winkel. En
omdat het assortiment bijna onuitputtelijk
leek, werd je haast bedolven onder de
spullen. Voor de clientèle bleef maar weinig
ruimte over. Vijf man binnen en de zaak was
stampvol. Om een hengel 'eens te proberen',
moest Rodrigo met een klant naar buiten, de
straat op, waar argeloze voorbijgangers voor
het taxerende gezwiep en gezwaai moesten
wegduiken. De kennersblikken van klant en
winkelier bleven dan natuurlijk aandachtig op
het materiaal gericht, geschrokken passanten
werden volkomen genegeerd.
Zaakjes kleiner dan het formaat-Rodrigo
bestonden ook wel, maar meestal niet op
straffe van het verlies van de typerende geur.
Het kleinste zaakje waar ik ooit ben
binnengestapt, bevond zich in Oudeschild op
Texel. Daar werd me door een bakker met
bestelfiets de weg gewezen naar wat de
plaatselijke hengelsportzaak heette te zijn:
een huisje achter de dijk waarop over de hele

breedte van de gevel in grote letters het
woord ZEEPIEREN was geschilderd. En
zeepieren moest ik hebben. De voordeur
stond open. Maar niemand te bekennen. Ik
ging er naar binnen door een gangetje,
rechtsaf weer een deur door en stapte tot
mijn verlegenheid een huiskamer binnen,
waar een gezin rond de tafel de warme
middagmaaltijd naar binnen zat te werken.
Aan één kant van de kamer was de winkel
gevestigd, dat wil zeggen er lag voor het
vensterraam een lang houten schot op twee
schragen, zoals bij een marktkraam. Daarop
waren wat molens uitgestald, bakken met
werplood en geepdobbers, doosjes met
haken in verschoten zakjes en een stoffige
partij spoelen met nylon dat al dof geworden
was van ouderdom. "Kijk maar op je gemak
rond hoor, ik kom zo bij je", zei de baas
tussen twee happen aardappelen met
andijvie door. En aardappelen met andijvie
was ook de geur die in deze 'winkel'
overheerste. Ik was al snel klaar met kijken,
maar hield de schijn nog even op. Je moet
iemand niet van z'n bord met eten halen om
een portie penetrant riekende zeepieren te
sorteren. Smaken verschillen, maar ook voor
geuren geldt: er zijn grenzen.
Hans van der Pauw
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