
DE GESCHIEDENIS VAN DE FIRMA HARDY 
 Een fascinerend boekwerk 
 
INTRO 
 
Het in dit nummer van "De Vissende 
Verzamelaar" geïntroduceerde Britse 
uitgeversbedrijf dat is gespecialiseerd in bij-
zonder fraaie heruitgaves van klassieke 
hengelsportliteratuur, met ietwat de nadruk op 
vliegvissen, bracht in 1998 een buitengewoon 
opmerkelijk boek uit over de geschiedenis van 
de firma Hardy, onder de titel "THE HOUSE 
THE HARDY BROTHERS BUILT", geschreven 
door James Leighton Hardy, wellicht beter 
bekend als Jim Hardy, onder andere een 
vermaarde internationale caster die eertijds als 
het ware in werptitels grossierde.  
Jim was de laatste Hardy-telg die werkte voor 
het familiebedrijf en sinds hij in 1992 zijn ontslag 
nam, werkte hij aan dit boek, daarbij krachtig 
geruggesteund door een reusachtig archief. 
 
OPRICHTERS 
 
De grondleggers van het wereldvermaarde 
bedrijf waren twee broers, te weten William en 
John James Hardy, die in 1872 een 
hengelsportgroothandel startten. Tijdens die eer-
ste jaren handelden ze overigens nog uitsluitend 
in producten van andere firma's. Toen ze echter 
zelf hengelsportgerei begonnen te vervaardigen, 
slaagden ze er al snel in een keiharde reputatie 
op te bouwen, die nog eens zo groot werd toen 
ze in 1891 de Perfect vliegenreel uitbrachten, 
een model dat liefst 76 jaren achtereen een 
terechte bestseller bleef. (Ook uw berichtgever 
vist het liefst met deze reels, voornamelijk 
vanwege hun levensduur en betrouwbaarheid). 
De productie ervan werd echter in 1967 stop-
gezet wegens dalende verkopen, maar in 1978 
voor de Amerikaanse markt weer opgestart; de 
prestigieuze reel bleef ditmaal in productie tot 
het midden van de jaren '90 van de afgelopen 
eeuw. 
 
KAMPIOENEN 
 
Door de jaren heen blonken leden van de 
Hardy-familie uit als werpers en ze behaalden, 
vanzelfsprekend met Hardy-hengels en dito 
lijnen en reels, ontelbare nationale en interna-
tionale titels. Een betere reclame voor de eigen 
producten kan men zich nauwelijks voorstellen. 
Het boek leest als een boeiende roman, is 

doorspekt met "inside information" waarvan 
verzamelaars zullen smullen, terwijl het 
bovendien zeer ruim is voorzien van "historische 
illustraties", zoals foto's, tekeningen, 
ontwerpschetsen, brieven van tevreden klanten 
en dergelijke.  
 
KEIHARDE INFO 
 
De inhoud bestaat onder meer ook uit een lijst 
waarmee men het bouwjaar van hengels kan 
bepalen (1890-1998) en vervolgt met liefst 20 
pagina's gedetailleerde info over alle Hardy-hen-
gels (naam, materiaal, lengte, aantal delen, 
productie-aantallen). Dan 8 pagina's over Hardy-
reels (namen, productie-jaren, gebouwde 
aantallen), een lijst van Hardy patenten, info 
over het aantal zalmvliegen dat in een bepaald 
tijdvak werd gestrikt (of MOEST worden 
gestrikt?), gegevens over de befaamde Zane 
Grey big game reels, een lijst met de namen van 
"reel-makers" in dienst van het bedrijf (zij 
signeerden soms reels waaraan ze hadden 
gewerkt), veel wetenswaardigs over de Altex- en 
Hardex spinmolens en over zijden lijnen. Er 
komt bij wijze van spreken geen eind aan de 
steeds hoogst interessante informatie, die 
bovendien met een verbazingwekkende 
openhartigheid wordt gegeven.  
 
JE BLIJFT LEZEN 
 
Ik zei reeds dat het boek leest als een 
regelrechte bestseller, want Jim Hardy weet wat 
schrijven is. En wie eenmaal in dit boek begint te 
snuffelen zal zeer veel moeite hebben het weer 
neer te leggen. Al met al: voor verzamelaars, 
doch ook 
voor degenen die geen Hardy-collectioneurs zijn 
maar wél interesse hebben voor 
hengelsporthistorie, is dit opmerkelijke boek een 
knaller van de bovenste plank. 
Op de valreep nog enige technische informatie. 
De prijs bedraagt £ 60,00, het formaat is 234 x 
156 mm, het boek wordt geleverd in een mooie 
cassette, is gebonden in zwart leer en gedrukt in 
een oplage van 950 individueel genummerde 
exemplaren. Het mijne draagt nummer 851. Met 
andere woorden: bent u geïnteresseerd, haast u 
dan met bestellen. Want op is op! 
 
Kees Ketting 

 
 


