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Een gertelmes is een zeer handig werktuig in het bos. Maar door 

zijn kleine dimensie en bruingrijze kleur geraak je het nogal vlug 

kwijt. Gelukkig smeden ze in de Alpen nog speciale haakjes om 

een gertelmes aan je riem mee te dragen.

Een gertelmes kan je dankzij zijn bijzondere vorm, voor 

heel wat toepassingen gebruiken. Kapmes, trekmes, 

pikhaak, stamkrabber of takkenraper, het gertelmes is het 

allemaal. Maar door de gekromde punt valt het op geen 

enkele manier in een holster te steken, zoals dat bij een 

machete bijvoorbeeld wel gaat. Door zijn veelzijdigheid 

is het handig om bij te hebben voor allerlei klusjes, maar 

zonder een handige houder zit het de helft van de tijd in 

de weg. Bovendien loop je het een groot deel van de andere 

tijd te zoeken tussen de takken en de bladeren…

De haak uit de Alpen biedt voor deze twee problemen met 

het gertelmes een oplossing. Het haakje is gemaakt van 

plaatstaal dat in een scherpe S-bocht gesmeed is. Je draagt 

het op je onderrug aan een riem. Het gertelmes schuift 

langs boven in de langwerpige U-vormige opening. Het 

zwaarste (snijdende) gedeelte hangt schuin naar beneden 

en het werktuig blijft hangen op de lederen handbescher-

ming. Dankzij de zwaartekracht blijft je gertelmes netjes 

op z’n plek hangen. Bovendien kan je het ogenblikkelijk 

achter je rug vastgrijpen als je het nodig hebt, en is het met 

even weinig moeite weer weggehangen als je beide handen 

vrij wil hebben. 

Qua veiligheid is het zoals altijd aan te raden om de 

gebruiksaanwijzing te lezen, of toch minstens het 

gezonde deel van je verstand te gebruiken. Er hangt een 

onbedekte snede langs één kant achter je rug, dus gelieve 

daar met je blote handen weg te blijven. Langs de kant van 

het handvat is er geen risico. Een valpartij is geen pro-

bleem, want het gertelmes hangt plat tegen je lichaam en 

kan je dus niet snijden.

Het haakje op de foto’s is de luxe-uitvoering. Het staal is 

aan de kant van je rug plat uitgesmeed tot een ellips, zodat 

het de druk beter verdeelt op je lichaam en beter kan steu-

nen op je kledij. Dat vergemakkelijkt ook het weghangen. 

Er bestaan nog twee andere versies. De ene is wat eenvou-

diger en werkt gelijkaardig, de andere is anders gebogen 

zodat het kapmes verticaal aan je riem komt te hangen. 

Oppakken en weghangen gaan natuurlijk minder vlot bij 

dat laatste model van haak.

Blijft nog de vraag waar je aan dit handige kleinood kan 

geraken. De Italiaanse smederij Rinaldi maakt de ver-

schillende uitvoeringen van hat haakje en de Oostenrijkse 

fabrikant Müller heeft ook een model in zijn aanbod. 

Je zou ook een stuk ijzer zelf kunnen buigen, maar wel-

licht levert dergelijke huisvlijt toch een stuk minder stug 

metaal dan wanneer het gesmeed is. Misschien vind je ook 

wel een kunstsmid in Vlaanderen bereid om dergelijke 

haak te maken. M

Fabrikanten
K http://www.flli-rinaldi.it/foderi-portaroncole.asp?id=148

K http://www.mueller-hammerwerk.at/de/ 

gertelhaken-0669.html
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