
BETAALBARE BRITSE HENGELSPORT-
KLASSIEKERS 

 Geknipt voor bibliofiele verzamelaars 
 
INTRO 
 
Hoewel het niet te bewijzen valt - maar dat is 
ook helemaal niet nodig - kan men desondanks 
met vrij grote zekerheid stellen dat in eigen land 
het verzamelen van "visboeken" buitengewoon 
populair is. Hierbij kan het zowel gaan om boe-
ken die het leven van allerlei vissen tot 
onderwerp hebben (natuurlijke historie), als 
boeken waarin instructie wordt gegeven in 
bepaalde vangtechnieken, zoals vliegvissen, 
karperen, roofvis verschalken met kunstaas, etc. 
(De tweede categorie is overigens duidelijk het 
meeste in trek). 
 
BEGIN 
  
Je koopt als visser in de dop eens een hengel-
sportboek waarover lovend wordt geschreven of 
dat een vismaat aanbeveelt. De auteur ervan 
bevalt je en onwillekeurig ga je dan al gauw op 
zoek naar méér boeken van dezelfde schrijver. 
Resultaat: voordat je het zelf goed en wel beseft 
ben je aan het 'collectioneren' geslagen. Je 
bezoekt Open Dagen, rommelmarkten, hande-
laren in tweedehands boeken. Je snuffelt bij de 
onvolprezen De Slegte (vergeet daar vooral de 
afdelingen "Biologie" en "Sport" niet, zowel 
nieuw als tweedehands). Je leest nauwlettend 
advertenties in hengelsportbladen waarin lectuur 
over hengelen wordt aangeboden. Kortom: de 
eerste schreden op het zo plezante 
verzamelaarspad zijn gezet.  
 
DO YOU SPEAK ENGLISH? 
 
Heb je op school niet zitten suffen en kun je 
dientengevolge een beetje uit de voeten met wat 
zo oubollig "de moderne talen" heten, dan kom 
je er al snel achter dat de Britse hengelsportli-
teratuur niet alleen kwalitatief met kop en schou-
ders boven die van andere landen uitsteekt, 
maar dat de Engelsen er wat kwantiteit betreft 
ook een aardig handje van kunnen. Anders 
gezegd: het aantal Engelstalige publicaties over 
VISSEN, dit in de meest uitgebreide zin des 
woords, tart welhaast iedere beschrijving.  
 
PULP... 
 
Vanzelfsprekend gaat het hierbij niet uitsluitend 
om wat ik nu maar "meesterwerken" noem. Ook 

in Engeland werden in de loop der eeuwen (en 
tot op de huidige dag) duizenden boeken uitge-
geven die beslist niet meer zijn dan compilaties 
(boeken gemaakt door uit andere boeken 
gedeeltes over te schrijven en gegevens te 
gappen om zodoende "nieuwe" boeken in elkaar 
te flansen). Nochtans kent de Britse hengel-
sportliteratuur honderden boeken die terecht 
klassiekers werden, en waarop vele verzame-
laars loeren. Dit had en heeft tot gevolg dat ze 
onvoorstelbaar hoge prijzen opbrengen, prijzen 
die modale verzamelaars, zowel in Engeland als 
hier te lande, zelden of nooit kunnen behappen. 
En dan ga ik nog maar voorbij aan het feit dat 
vele van die zo in trek zijnde titels vanzelf-
sprekend ook nog eens uitermate moeilijk zijn te 
vinden.  
 
INITIATIEF 
 
Aan deze betreurenswaardige situatie heeft een 
Britse uitgever min of meer een eind gemaakt, 
liever gezegd: de firma die ik bedoel is daarmee 
al een heel eind op weg.  
Het gaat om The FlyFisher's Classic Library Ltd, 
The Old Police Station, Pound Street, Moreton-
hampstead, Devon TQ13 8PA, England, UK, E-
mail: sales@ffcl.com, Website: 
http://www.ffcl.com  Telefoon: 0044-1647-
441046, Fax: 0044-1647-441074.  
Dit bedrijf produceert grandioze "heruitgaves" 
van traditionele (vlieg)visboeken, gebaseerd op 
de originele eerste edities, doorgaans aangevuld 
met allerlei wetenswaardige info over de 
schrijver.  
Indien noodzakelijk worden ze voorzien van 
fraaie illustraties en veelal ook nog eens aange-
vuld met pagina's van het originele manuscript, 
brieven en foto's. Extra-interessant is dat men, 
ondanks de naam van het bedrijf, niet uitsluitend 
VLIEGvisklassiekers levert. 
Ook "algemene" hengelsportboeken die een 
mijlpaal vormden, komen in de catalogus voor. 
Alle uitgaven zijn in leer (!) gebonden. Ze 
bezitten vrijwel zonder mankeren de afmetingen 
234 mm bij 156 mm, en worden meestal 
geleverd in een fraaie cassette. 
 
BETAALBAAR 
 
"Dat zal dan wel een smak geld kosten," denkt u 
nu misschien. 



Tsja, spotgoedkoop kan men dergelijke riante 
uitgaves natuurlijk niet produceren. Maar 
schandalig duur zijn ze evenmin. Ik geef enkele 
voorbeelden, met de prijs in Engelse ponden: 
Buller/Falkus: "Dame Juliana" (£ 79,00), 
Negley Farson: "Gone Fishing" (£ 45,00), 
John Waller Hills: "A Summer On The Test"(£ 
59,00), 
Vincent Marinaro (een Yank): "A Modern Dry Fly 
Code" (£ 39,00), 
Francis Francis: "A Book On Angling" (£ 89,00), 
Arthur Ransome: 'Mainly About Fishing" (£ 
39,00), 
Frank Sawyer: "Keeper Of The Stream + 
Nymphs And The Trout" (£ 65,00). 
 
KNEUSJES 
 
Plezierig is dat men exemplaren waarmee iets 
fout ging (geen cassette, een vouw in een der 
pagina's en dergelijke missers) met een 
aanmerkelijke korting aanbiedt. Bent u dus geen 
bibliofiel, maar wilt u slechts in het bezit raken 

van de tekst van een bepaald boek, dan kan 
deze service u heel wat ponden besparen. 
 
POEN 
 
Men kan betalen met Visa- of Mastercard, porto 
per boek bedraagt £ 4,00. Vermeldenswaard is 
verder nog dat vele titels gemiddeld zo'n tien 
pond goedkoper zijn wanneer men boeken 
bestelt die nog "in productie" zijn. Het aanvragen 
van een catalogus valt al met al zéér aan te 
raden, ook al omdat die op zichzelf een 
"collector's item" vormt en niet alleen veel 
informatie over het leveringsprogramma bevat, 
maar tevens uiterst fraai geïllustreerd is. 
 
Kees Ketting
 
P.S. Elders in dit nummer van De Vissende 
Verzamelaar bericht ik over een specifieke 
uitgave van het hierboven genoemde bedrijf. Het 
gaat om de geschiedenis van de firma Hardy, 
geschreven door James Leighton Hardy. 

 
 


