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The Flyfishers: A History of the Flyfishers’ Club van 
Andrew Herd 

 
Het nieuwe boek van Andrew Herd is... een 
lijvig boek. Groot A4 formaat met 480 pagina’s 
voor bijna 3 kg. Het is geen boek voor in de 
zetel of in de trein; te lezen op een bureel of 
aan een tafel (en in alle rust). 
De auteur Herd (°1959) is een hengelsport 
historicus die reeds menig geschiedkundig 
vliegvisboek op zijn aktief heeft (The Fly en 
History of Flyfishing in drie delen). Dit is zijn 
grote hobby. Beroepshalve is hij geneesheer in 
Durham, noord Engeland. 
 
Het is ook een prijzig boek: £60.00 + 
verzending. In onze munt betaalde ik in het 
totaal maar liefst 88 euro. Dus: voor de echte 
liefhebber (of de gek?). Het zou gaan om een 
beperkte opgave met eerst voorkeur aan de 
huidige clubleden en daarna aan de vroege 
inschrijvers (hoewel ik daar mijn twijfels over 
heb...). Ik vermeld dan maar niet de luxe-
uitgave in leder voor een slordige £450.  
 
Het boek schetst dus de geschiedenis van 
deze oude Engelse visclub, maar dit is dan ook 
in feite de historie van het vliegvissen op zich 
waar Engeland toch de bakermat van was. 
Wanneer men de stichtende leden van de 
Londense club in 1884 (de elite, zoals o.a. 
Halford, Francis Francis, Kelson, William 
Senior) bekijkt is het niet verwonderlijk dat 
deze een rijke geschiedenis tegemoet ging. 
Velen waren ook schrijvers: van Skues en 
Walbram tot meer recent Falkus en Buller. 
Over de techniek van het vissen ga je niets 
lezen, tenzij over (oude) materialen. Veel 
aandacht wordt besteed aan de oorlogsjaren 
en de bombardementen op zuid Engeland (de 
chalkstreams en Londen). De oorlog had ook 
invloed op het vliegbinden want exotische 
pluimen enz. werden zeer schaars en men 
zocht en vond substituten. De klassieke 
zalmvlieg begon aan zijn verval. De club had 
een rijke verzameling aan allerlei materiaal, 
opgezette vissen, oude foto’s, boeken en 
noem maar op, alles tentoongesteld in hun 
typische Londense club (waar men uiteraard 
ook een salon, bar en eetgelegenheid had).  
 
De club was men only... Vrouwen werden 
slechts bij speciale gelegenheden uitzonderlijk 
toegelaten! 
 
Mooie zwart-wit foto’s uit het Victoriaans 
tijdperk, een periode van voorspoed 
(overzeese gebieden, industriële ontwikkeling) 
en een welopgevoede middenklasse. Het was 

niet ongewoon in driedelig pak met das en 
bolhoed te gaan vissen; het straalde ook een 
zekere charme uit. Veel leerde de auteur ook 
uit de jaarboeken van de club die nauwgezet 
werden bijgehouden sinds 1884.  
 
Mooi zijn de foto’s van het interieur van de club 
in hun eerste lokaal, The Arundel Hotel, in 
1888 en de vele opgezette vissen overal. Wat 
mij zeker aansprak waren de foto’s van beats 
aan de Test en de Anton (Fullerton Mill) waar 
ik jaarlijks vis. 
 

 
Je zou denken dat deze oude knarren op 
hun mobieltje aan het tokkelen waren… In 
werkelijkheid houden ze een vliegendoos 
vast. 
 
Een foto ingekaderd met een deel van de 
ietwat bijzondere dubbing die Austin gebruikte 
bij het binden van de Tups Indispensable 
(dewelke hij in 1900 cadeau gaf aan Skues) 
spreekt ook tot de verbeelding.                    
De lijnen gewijd aan leden als Fred Buller (die 
ik persoonlijk kende) en de ietwat excentrieke 
Hugh Falkus (met wie ik correspondeerde) 
doen mij uiteraard ook wat... 
 
De 26 hoofdstukken (en de 10 bijlagen) lees je 
niet in één adem. Neem het nu en dan ter 
hand en geniet. Maar je moet uiteraard 
interesse hebben voor het onderwerp (wat we 
niet van iedereen mogen verwachten) en er 
voor open staan. 
Een “gem of a book”, maar met een fameus 
prijskaartje… 
 
Formaat: 215 mm x 280 mm 
Linnen harde kaft (spijtig genoeg geen 
stofomslag) 
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