
Betreft:   Boek van Piet Martens uit Oosterhout (Nbr) – Visserij in Noord-

Brabant.  

Voor de meesten van u zal de heer  P. Martens  een onbekende Oosterhouter 

zijn  maar verleden week stond in de krant ( Stem van 23 september 2020)  dat 

hij alweer zijn 3e boek over de (Beroeps-) Visserij in Noord Brabant had 

geschreven.  

Het boek is verschenen bij uitgeverij Verloren te Hilversum voor de vriendelijke 

prijs van € 22,94.  In overleg met onze voorzitter is contact opgenomen met de 

heer Martens. Dit, om hem te vragen of hij soms bij Daddy Longlegs een lezing 

over het onderwerp van het boek wilde houden.  

Toevallig kende ik ( HvM)   de heer Martens al een klein beetje omdat ik zijn 

eerdere boek “De zalmvissers van de Biesbosch” in mijn boekenkast heb staan. 

Dit boek had hij al in 1992 geschreven en hij  was daarmee gepromoveerd aan 

de KUB te Tilburg.  

Hij vertelde dat hij niet zo’n man voor een lezing was maar dat de leden van 

Daddylonglegs van harte welkom zijn op de signeersessie die op zaterdag 31  

oktober a.s.  in het Visserijmuseum te Woudrichem wordt gehouden in de 

namiddag alwaar u ook eventueel het boek kunt kopen en dan ook van zijn 

handtekening kan laten voorzien.  

Ook had hij geen bezwaar als ik, na lezing van het boek, zelf een samenvatting 

zou maken en die aan de leden zou voordragen zodat zij toch over het boek 

zouden kunnen horen als ze het tenminste niet al zelf hadden gekocht.  

Waarom is het boek van belang? Ten eerste omdat  er nog niet lang geleden 

een hele andere natuur aanwezig was in onze grote rivieren en daarmee ook in 

de kleinere stromen zoals Mark en Aa of Weerijs.  

De paling is bij velen van ons nog wel bekend – maar bij  onze kinderen al 

nauwelijks meer, welke menneke van 10 gaat nog in de Mark op 

woensdagmiddag een paar palingen vangen? Maar soorten als Fint , Elft , 

Houting, Barbeel , meun en zalm . Ik ontleen deze zin aan het boekje van K.J. 

Vrijling “Hengelsport, praktische handleiding 3e druk 1963. De impact van 

mensen op de rivieren en stromen is groot maar lijkt door velen voor 

vanzelfsprekend te worden geaccepteerd. Dit echter niet door “Europa” ( U en 

ik maken daar deel van uit!) waarvan het bestuur – Commissie en Raad al een 

paar jaar geleden met een kaderrichtlijn is gekomen om het verval te stoppen 

en mogelijk vis te laten terugkeren waar ze eens overvloedig zwommen. Het 



wereld wijd verwijderen van dammen is daar een voorbeeld van. Daar waar dat 

gebeurd is zien we al mooie resultaten, zowel in Europa als in andere 

werelddelen.  

Die rivieren zijn niet alleen voor de vissen maar ook voor ons, mensen van 

groot belang, denk aan drinkwater, velden bevloeiing, grondwater etc.  

Het lijkt dat de mensen uit vroegere generaties dat beter in de gaten hadden 

dan de huidige bewoners. Steden ontstonden praktisch allemaal naast of in de 

onmiddellijke nabijheid van rivieren.  

Wellicht is het ontbreken van het begrip “duurzaam” er mede debet aan dat wij 

nu met allerlei maatregelen moeten komen om die neergang te stoppen en 

waar mogelijk terug te draaien.  

De boeken zijn mede van belang opdat wij de lessen die daaruit naar voren 

komen ook daadwerkelijk leren en zaken anders moeten gaan aanpakken.  

Enfin , stof te over om hier nog eens over na te denken en wellicht aan bij te 

dragen. Stemmen als er waterschapsverkiezingen zijn is al een begin.  

 

Groet,  

Hans van Manen  

Breda, 2-10-2020  


