
 

HET OUDSTE (EN EERSTE ECHTE) V I S BOEK TER 
WERELD WERD GESCHREVEN DOOR EEN 

NEDERLANDER 
 
ANTWOORDEN 
Vraag een hengelaar, die niet alleen in vis 
vangen is geïnteresseerd maar die bovendien 
graag over zijn liefhebberij of passie leest (een 
boekenverzamelaar dus, en uiteraard lid van 
de VHV), wat het oudste boek ter wereld over 
de visvangst is, en men krijgt gewoonlijk te 
horen: "The Compleat Angler", oftewel 'De 
Volleerde Hengelaar', van Izaak Walton 
(1653). Gaat het om een verzamelaar die 
ietwat beter op de hoogte is, dan kan het 
antwoord ook luiden: "The Arte of Angling" ('De 
Kunst van het Hengelen') van ene Samuel 
(1577). En stelt men de vraag aan een 
collectioneur die wat antieke boeken betreft 
min of meer een expert is, dan wordt 
hoogstwaarschijnlijk "The Treatyse of 
Fysshynge wyth an Angle" genoemd, 
("Verhandeling over het Vissen met den 
Hengel", 1496), een geschrift dat vaak wordt 
toegeschreven aan een vrouw, te weten Dame 
Juliana Berners. 
 

 
Schutblad van het facsimile 

ANTIEK 
Toch bestaat er een nog ouder "visboek" dat in 
1492 verscheen - in het NEDERLANDS. 
De eerste zin van deze publicatie luidt 
weliswaar: "Dit boecxken leert hoe men mach 
voghelen vanghen metten handen", maar de 
tweede zin luidt (in hedendaags Nederlands, 
dat leest even gemakkelijker): "En hoe vissen 
met de hand kunnen worden gevangen, of 
anderszins." 
In "De Geschiedenis van de Sportvisserij" door 
Charles Chenevix Trench (1975), wordt ' Dit 
Boecxken' zonder het jaar van verschijnen 
weliswaar genoemd, maar Trench gaf een 
foute titel op (sic) en wijdt aan de uitgave 
amper drie zinnen. Verder bestaan er enkele 
vóór 1492 geschreven Britse en Japanse 
geschriften die soms ook wel eens een 
kleinigheid te berde brengen over "visserij", 
maar steeds pijnlijk beperkt en amper 
handelend over vis vangen door "amateurs"; 
juist wat dit thema betreft excelleert 'Dit 
Boecxken'. 
 
Z.Z.Z.(= ZÉÉR, ZÉÉR, ZELDZAAM) 
Een Engelse vertaling van 'Dit Boecxken' werd 
in 1872 gemaakt in opdracht van een zekere 
Alfred Denison en gedrukt in een oplage van 
een schamele 25 stuks, die de Brit gebruikte 
om aan vrienden en bekenden te schenken. 
Het is derhalve welhaast zeker dat deze 25 
herdrukken, 132 jaar na het verschijnen, 
praktisch gesproken onvindbaar zullen blijken, 
terwijl bovendien moet worden gevreesd - dit in 
het geval dat er toch nog een  exemplaar 
boven water komt - dat er een prijskaartje aan 
zal hangen van heb ik jou daar. 
(Optimistische verzamelaars kunnen echter 
alvast gaan sparen, onder het gekende motto: 
je weet maar nooit). 
De hier genoemde Engelstalige versie van 'Dit 
Boecxken' is geïllustreerd met de originele 
zeven houtsneden, en het schutblad laat weten 
dat het gaat om: "Een letterlijke vertaling in het 
Engels van het oudste bekende boek over 
vogeljacht en visvangst... Gedrukt te 
Antwerpen in het jaar 1492." Over een 
boekwerkje gesproken dat verzamelaars doet 
watertanden! 
 
HONING-PERS 
Deze Britse versie werd in een mij onbekende 
oplage in 1978 opnieuw uitgegeven door de 



Honey Dun Press. Verzamelaars kunnen al 
met al slechts hopen wellicht ooit één van deze 
herdrukken in handen te krijgen. 
Hoe ikzelf in het bezit kwam van een fotokopie 
van deze Britse heruitgave? Erewoord: ik weet 
het niet meer. Ik werkte ruim 40 jaar voor vele 
uitgevers en voor allerlei binnen- en 
buitenlandse kranten en tijdschriften en het is 
waarschijnlijk zo dat een vriendelijke lezer mij 
eens, misschien als presentje (wie zal het 
zeggen?) zo'n kopie van de Honey Dun Press-
uitgave deed toekomen. Hoe het ook zij, en 
gelijk iedere verzamelaar volmondig zal 
beamen, ik heb 'm. En dat is het voornaamste. 
'Dit Boecxken' betekent natuurlijk "Dit Boekje", 
een terechte naam omdat het gaat om een 
publicatie die amper 2800 woorden telt. De 
afmetingen komen vermoedelijk overeen met 
die van het moderne papierformaat A5 (148 x 
210 mm), aangezien de bladspiegel 9 x 16 cm 
bedraagt. 
 
COLLECTIE 
Nu eerst meer bijzonderheden over Alfred 
Denison, gebaseerd op zijn korte inleiding tot 
de Engelse '25 stuks oplage' van 'Dit 
Boecxken' uit 1872. Hij is volgens eigen 
zeggen reeds "een oude visser" wanneer hij op 
het puike idee komt dat een verzameling 
visboeken interessant zou kunnen zijn, dit 
teneinde meer over antieke en wellicht 
vergeten vangtechnieken aan de weet te 
komen. En over hetgeen men vroeger over de 
gewoonten der vissen wist. Dit gaat heden ten 
dage vanzelfsprekend nog net zo op als 
eertijds. 
 
RAP 
Binnen amper tien jaar slaagde Denison erin 
een indrukwekkende bibliotheek bijeen te 
brengen, die meer dan 1900 (!) titels bevatte. 
Hij schrijft dat men eraan twijfelt of de zo 
vermaarde "Treatyse" inderdaad door ene 
Dame Juliana Berners werd geschreven, dat 
'Dit Boecxken' hoogstwaarschijnlijk jaren 
eerder dan deze "Verhandeling" verscheen, 
maar ook, en dat is bijzonder eerlijk, dat het 
wat de inhoud betreft achterblijft bij de 
vermaarde "Treatyse". Denison had dit naar 
mijn smaak goed gezien, aangezien 'Dit 
Boecxken' (er bestaat geen enkele reden het 
te ontkennen) nauwelijks gewag maakt van 
vis- en vangmethodes en de daarbij gebruikte 
materialen en gereedschappen, maar des te 
meer aandacht besteedt aan merkwaardige en 
excentrieke 15e eeuwse aasrecepten. 
 
REDEN 
De drijfveer voor het gebruik van zeer 
buitenissige ingrediënten kan liggen bij het feit 

dat men in de middeleeuwen ijverig zocht - 
zoals we nu weten tevergeefs - naar 
chemicaliën waarmee men onedele metalen 
zou kunnen omzetten in zuiver goud (de 
roemruchte 'Steen der Wijzen'). Al experimen-
terend ontdekten de "alchemisten" echter 
allerlei nieuwe reacties en verbindingen, die 
hun invloed uitoefenden op het middeleeuwse 
leven en derhalve ook op de visvangst, een 
hoogst belangrijk middel van bestaan. "Altijd 
vangend aas" moet destijds -alleen toen..?- 
een droom zijn geweest die men eens hoopte 
te realiseren. 
 
ONVERKLAARBAAR 
Geeft ook de vier jaar na publicatie van 'Dit 
Boecxken' verschenen "Treatyse" een 
opsomming van allerlei bizarre en excentrieke 
aasrecepten? 
Ik heb er de" Treatyse" nauwkeurig 
opnagevlooid, hetgeen mogelijk was omdat 
André Steentjes, de auteur van het eerste 
Nederlandse geschrift over het binden van 
vliegen ("Kunstvliegen Zelf Maken", 1956) mij 
in 1971 de "Treatyse"-tekst cadeau deed, dit 
als tegenprestatie omdat ik hem een zijden 
vliegenlijn had geschonken. 
 
LIJST 
Ik ontving eveneens een door Steentjes, die 
werkzaam was op de internationale vertaal-
afdeling van Philips, in noeste arbeid 
vervaardigd cadeautje, te weten een 
uitgebreide lijst van middeleeuwse Engelse 
woorden en uitdrukkingen die in de " Treatyse" 
worden gebruikt, maar waarvan de juiste 
betekenis in de loop der jaren ietwat verloren 
ging. Pas een woordenlijst zoals die van 
Steentjes maakte het mij mogelijk deze 
"Treatyse" behoorlijk te begrijpen. Welnu, ik 
vond slechts enkele aasrecepten, die 
desondanks zowel boeiend als amusant zijn 
om te lezen. 
 
KATTENVLEES 
Hier volgen ze. 
A) "Neem wat meel en mager vlees van de 
heup van een konijn of van een kat, zuivere 
was en schapenvet, en stamp dit fijn in een 
vijzel. Verwarm alles en meng het deeg met 
een beetje gezuiverde honing, maak er 
tenslotte balletjes van en be-aas er uw haken 
mee, al naar gelang de grootte. Het gaat hier 
om een goede aassoort voor allerlei 
zoetwatervissen." Interessant, dat wel, maar 
niemand kan met dit aasrecept, en dit geldt 
ook voor de drie volgende, iets zinnigs 
beginnen, aangezien de te gebruiken 
hoeveelheden van de bestanddelen niet 
worden vermeld. 



B) "Neem wat niervet van een schaap en net 
zoveel kaas en stamp dit langdurig in een vijzel 
tot poeder. Meng er dan wat meel doorheen, 
maak het milder met honing en maak er 
balletjes uit. En dit aas is vooral goed voor de 
barbeel." 
 
C) "Nog een recept, voor serpeling en bliek. 
Neem wat tarwe en kook dat goed, en week 
het dan een gedurende een dag en een nacht 
in bloed, en het is een goed aas." Bloed van 
welk dier? 
 
D) "Wat aas voor grote vis betreft, volg deze 
regel: wanneer ge een grote vis hebt 
gevangen, snijd dan de maag open, en vis met 
wat de maag bevat, want het is zeer goed 
aas." De veelal uiterst zachte smurrie uit een 
vissenmaag houdt met geen mogelijkheid op 
een haak, maar spoelt er onmiddellijk af. 
 
VREEMD 
Het is bijzonder merkwaardig dat de "Treatyse" 
dergelijke larie-aassoorten beschrijft, en wel 
omdat de raadgevingen aangaande het zelf 
vervaardigen van hengels, lijnen, haken, 
dobbers, enzovoorts, tot op de huidige dag hun 
waarde veelal behielden. Dit geldt grotendeels 
ook voor de adviezen die worden gegeven om 
verschillende vissoorten te vangen. 
 
LANG 
De "Treatyse" werd weliswaar geschreven in 
1486, maar pas gepubliceerd in 1496. Kon 
Juliana Berners tien jaar lang geen 
drukker/uitgever voor het manuscript vinden? 
Maar toen er eindelijk eentje was gevonden 
(Wynkyn de Worde) achtte die het kennelijk 
niet verantwoord de tekst als afzonderlijk boek 
te publiceren. Hij nam die tekst dan ook op in 
een foliant over jagen, en pas veel later werd 
de "Verhandeling" als los boek gedrukt. 
 
PROBLEEM? 
Er dringt zich onwillekeurig een vergelijking op 
tussen 'Dit Boecxken' en de "Treatyse", dit met 
de vraag: welk geschrift is feitelijk 'beter'? 
Dit probleem is snel op te lossen. De veel 
omvangrijkere "Treatyse" wint met vlag en 
wimpel, en wel omdat, zoals gezegd, op de 
genoemde oubollige aas recepten na, de rest 
van de inhoud nog steeds klinkt als een klok. 
 
WINNAAR 
Er is slechts één belangrijk punt waarop de 
"Treatyse" (1496) het grandioos verliest. 'Dit 
Boecxken' werd, ik stipte het reeds aan, met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
vier jaar eerder gepubliceerd, waardoor de 
"Treatyse" - hoe goed en interessant en zelfs 

'up to date' de tekst ook is - op de 
wereldranglijst toch niet hoger vermag te 
scoren dan een magere tweede plaats... En 
wat voor ons, Nederlanders van Noord en 
Zuid, nog veel aardiger is: 'Dit Boecxken' werd 
geschreven in het Nederlands! 
 
VERONDERSTELLINGEN 
Denison meldt in de introductie van 'zijn' 25 
boekjes verder dat een zekere Matthias van 
der Goes, die tussen 1482 en 1491 als 
boekdrukker werkzaam was te Antwerpen 
(destijds een stad in de Habsburgse 
Nederlanden of "Zeventien Provinciën"), aldaar 
overleed en dat zijn weduwe op 19 november 
1492 hertrouwde met de boekbinder Godfridus 
Bach, die na zijn huwelijk Matthias van der 
Goes opvolgde als drukker. Uit dit feit wordt de 
conclusie getrokken dat van der Goes de tekst 
van 'Dit Boecxken' hoogstwaarschijnlijk vlak 
voor zijn overlijden reeds persklaar had 
gemaakt, en dat Godfridus het drukte na de 
dood van Matthias. 
 
VREEMD 
De gegevens over Bach stammen uit de 
archieven van "de broederschap van St.Leu te 
Antwerpen", zoals Denison in het voorwoord 
van de door hem bestelde herdrukken van 'Dit 
Boecxken' vermeldt. Hoe belangrijk Denison's 
vondst wel was realiseerde hij zich 
merkwaardigerwijs in het geheel niet, 
aangezien hij in het voorwoord van zijn '25 
exemplaren' slechts spreekt over "een literaire 
rariteit." 
 
VRAGEN 
Het staat vast dat Denison een origineel 
exemplaar van 'Dit Boecxken' in zijn bezit had, 
want zou dit niet het geval zijn geweest dan 
had de drukker die in 1872 de 25 exemplaren 
van 'Dit Boecxken' vervaardigde, er nimmer de 
originele houtsneden in kunnen afbeelden. 
Eén van die 25 herdrukken moet vervolgens 
hoe dan ook in de jaren zeventig van de 
voorbije eeuw in bezit zij n gekomen van de 
genoemde Honey Dun Press, die daardoor in 
staat was deze houtsneden wederom af te 
beelden, tezamen met de in het Engels 
vertaalde tekst. 
 
WAAR? 
Hamvraag: hoe, o hoe, kwam Alfred Denison 
in het bezit van een origineel exemplaar van 
'Dit Boecxken' en dat bijna zo'n vier eeuwen 
nadat het in Antwerpen was gedrukt? En waar 
bevindt het zich nu? Wanneer er geen andere 
exemplaren dan het ene van Denison bekend 
zijn, dan moet de eventuele huidige eigenaar, 
wie dat ook moge zijn, een aardig kapitaaltje in 



handen hebben! Werd destijds een origineel 
exemplaar van 'Dit Boecxken' wellicht 
Dennison te koop aangeboden door een 
handelaar die had vernomen dat hij was 
geïnteresseerd in visboeken? 
Denison bericht in het voorwoord van 'zijn' 25 
herdrukken verder dat 'Dit Boecxken' is 
geschreven, ik citeer, "in Oud-Vlaams, 
waarvan hier een vertaling wordt gegeven." 
 
ABUIS 
"Oud-Vlaams" is een verschrijving van 
Denison, aangezien 'Dit Boecxken' niet werd 
geschreven in het Vlaams, maar in 
middeleeuws Nederlands. Sla de encyclopedie 
open en ge zult lezen dat 'Vlaams' betekent: 
"Nederlands zoals dat in Vlaanderen 
werd/wordt gesproken." 
Ik leid uit het bovenstaande af dat Denison niet 
zelf verantwoordelijk was voor het omzetten 
van de originele tekst in het Engels, anders 
zou hij dit feit wel hebben vermeld. Maar 
waarom kocht hij een eeuwenoud boekje (dat 
alleen al daardoor bijzonder knap aan de prijs 
moet zijn geweest) terwijl hij het niet kon 
lezen? 
 
TALEN 
Zelfs wanneer Denison wél Nederlands 
beheerste - zeer onwaarschijnlijk, want Britten 
blinken tot op de dag van vandaag nog steeds 
niet bepaald uit in kennis van vreemde talen - 
zou het hem hoogstwaarschijnlijk toch niet zijn 
gelukt middeleeuws Nederlands in het Engels 
te vertalen. Ook via de enkele zinnen uit 'Dit 
Boecxken' die Denison in het voorwoord van 
'zijn' herdruk laat afdrukken, wordt 
onmiskenbaar duidelijk dat de Nederlandse 
tekst zovele eeuwen later lastig te begrijpen is. 
 
VONDST 
Mocht er ooit nog eens een origineel 'Dit 
Boecxken' boven water komen, dan staan voor 
uw berichtgever twee zaken vast. De eerste is 
dat de eigenaar ervan voortaan zijn geld 
hoogstwaarschijnlijk in teilen dient te gaan 
bewaren. En de tweede gevolgtrekking luidt 
dat het onwenselijk zou zijn de oorspronkelijke 
oud-Nederlandse tekst te herdrukken, 
aangezien die stellig door geen enkele 
moderne Vlaming of Nederlander voldoende 
zou worden begrepen. Het was derhalve een 
grandioze meevaller dat uw berichtgever over 
een Engelse vertaling kon beschikken. 
Hierdoor werd het mogelijk u een Nederlandse 
versie aan te bieden van 'Dit Boecxken'. De 
weinige kapittels (drie stuks) die niet over 
visvangst gaan doch over het bemachtigen van 
vogels (ze beslaan nauwelijks 20 regels) 
vertaalde ik eveneens, dit voor de volledigheid, 

en om duidelijk aan te tonen dat het 
manuscript ondanks de subtitel ("Dit boecxken 
leert hoe men magh voghelen vanghen metten 
handen") voor bijna 100 % bestaat uit zaken 
die de vangst van VIS betreffen. 
 
MISKLEUNEN? 
Merkwaardig, om niet te zeggen opmerkelijk, is 
het feit dat over vele belangrijke vissoorten 
niets wordt gemeld. De middeleeuwse auteur 
vertelt over zalm, maar zwijgt over zeeforel, dit 
terwijl zalmrivieren doorgaans eveneens 
zeeforellen bevatten. Kende men destijds nog 
niet het verschil tussen zalm en zeeforel, en 
werden zeeforellen domweg voor zalmen 
gehouden? Iets dergelijks speelt bij vlagzalm 
en beekforel. Ook die leven meestentijds 
samen in een en dezelfde rivier, maar 
vlagzalm komt ter sprake en forel niet. De 
kolblei heet in 'Dit Boecxken' bliek; zowel bliek 
als blei zijn gelijk bekend de huidige 
volksnamen voor Abramis bjoerkna. 
 
EIGENAARDIG 
Makreel wordt genoemd, maar de evenzeer 
eetbare bot niet, terwijl het allebei zeevissen 
zijn, dit met de aantekening dat bot zelfs in 
zoet water kan worden gevangen, mits dat 
water hoe dan ook in verbinding staat met de 
zee. Deze botten heetten vroeger 
"zoetwaterbot", "rivierbot" of "Zuiderzeebot." 
Over de zo smakelijke elft (destijds nog niet 
uitgestorven) en fint en spiering geen woord; 
dit geldt eveneens voor meerval, winde en 
kopvoorn. Die laatste twee soorten zal men 
destijds vast wel (dit geschiedt nog tot op de 
huidige dag) voor grote blankvoorns hebben 
versleten. Wat de genoemde aassoorten, 
deegjes en smeersels betreft, die komen veelal 
zeer merkwaardig over, tot en met curieus, 
mal, zot, dwaas, komisch en absurd toe. Maar 
weer niet als men ze eens vergelijkt met de 
bespottelijke, bizarre en belachelijke 
ingrediënten die ultramoderne karperaars zo 
graag in hun boilies stoppen... 
In het volgende nummer van "De Vissende 
Verzamelaar" kunt u de volledige tekst plus de 
karakteristieke houtsneden van 'Dit Boecxken' 
en enkele kanttekeningen tegemoet zien. 
 

KEES KETTING 
 
 
Het is verboden deze tekst (ook 
gedeeltelijk) te verveelvoudigen en/of 
openbaar te maken door middel van druk, 
fotokopie, microfilm, of op welke andere 
wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de 
auteur/vertaler/bewerker. 



NVDR: op het net vond ik volgende "leuke" 
advertentie: 'Dit Boecxken: A Literal 
Translation into English of the Earliest Known 
Book on Fowling and Fishing, 1978, written 
originally in Flemish and printed at Antwerp in 

the Year, 1492. Pub. Honey Dun Press. Ltd. 
edn. of 150 copies, printed on English 
handmade paper, quarto, original quarter red 
morocco. Publishers box. £ 225.00' ofte 
€383.00... voor de herdruk uit 1978, dus! 
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