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De geschiedenis van Warner & Wyers 
 
Het boek "Warner & Sons - Wyers Frères" is 
van de hand van Bernard Defrance en Philippe 
Bridou. Maar in feite is het een staaltje van 
prachtig teamwerk: naast Bernard en Philippe, 
werkten ook nog Véronique Van Weddingen 
(lay-out) en David Rowlands (vertaling) eraan 
mee. Met zijn sublieme fotografie en 
bijhorende lay-out is het een waardevolle 
aanvulling voor de bibliotheek van elke 
verzamelaar. Leuk extraatje: het boek is 
tweetalig opgesteld (Engels - Frans), en zou 
dus voor ieder leesbaar moeten zijn. 
 

 
 
Geschiedenis 
 
In dit werk wordt de geschiedenis van twee 
Engelse families uit Redditch beschreven. 
Redditch was in de 19de eeuw wereldleider 
voor de fabricage van naalden en... haken. 
Andere bekende namen uit deze stad waren 
Allcock, Grahame, Milward, Young en nog 
enkele andere. Het bedrijf(je) van Wyers werd 
er gesticht in 1804. In 1848 huwt Charles 
Wyers met Mary Warner (erfgename van een 
ander bedrijf). In 1860 vestigt het koppel zich 
in Parijs, waar al sinds 1855 een filiaal is van 
Wyers. Hun twee zonen, Frank en Charles, 
stappen eind jaren 1870 in de zaak. Op de 
keper beschouwd was dit dus een 
multinational "avant la lettre". De reeds in 
Parijs gevestigde zaak van Warner & Son krijgt 
de naam F.C. Wyers, waarbij de neven Frank 
en Charles de enige officiële opvolgers 
worden. 
 
In 1892 verlaat Frank het bedrijf en zijn jongere 
broer Olivier neemt zijn plaats in. "Wyers 
Frères" is een feit. Nog steeds wordt vermeld 
dat alle verkochte haken uit Redditch komen... 
Vanaf 1897 verschijnt een eigen tweewekelijks 
hengelsportmagazine "La Pêche Moderne". Ze 

komen erin op voor de belangen van de 
sportvissers en stellen stroperij en misbruiken 
door beroepsvissers aan de kaak. Terwijl ze 
natuurlijk niet nalaten van de loftrompet te 
steken voor de producten uit hun uitgebreide 
gamma. Verstand van marketing hadden deze 
jongens dus wel. 
 
Als klap op de vuurpijl winnen ze in 1900 de 
gouden medaille op de wereldtentoonstelling in 
Parijs. Het overlijden in 1908 van de jonge 
(38j.) Olivier betekent het begin van het einde. 
In 1933 komt er een fusie met Brehier en 
neemt de eigen productie een einde. Wyers 
Frères zal zich enkel nog beperken tot het 
verkopen in Frankrijk van het beste wat er op 
de Engelse markt te vinden was. En ze 
durfden het toen ook al om producten onder 
eigen naam te verkopen. Neen, is er echt niets 
nieuws onder de zon... 
 

 
Echte juweeltjes zijn het… 
 
Baanbrekend 
 
Bij het doorbladeren van het boek valt het op 
hoe baanbrekend de firma Wyers Frères te 
werk ging. Zij waren de eerste promotors van 
het gebruik van een draaiende reel voor het 
vissen met kunstaas ("spinning"). Als sponsors 
van de Fishing Club de France en de Casting 
Club de France kregen ze een vaste plaats als 
leverancier voor de toenmalige elite onder de 
sportvissers. Maar ze waren dan anderzijds 
ook weer niet te beroerd om ook viswedstrijden 
voor het "gewone" volk te sponsoren. 
 
Wegdromen... 
 
Wil je weten hoe en waarmee er een eeuw (en 
langer) geleden werd gevist, dan kan je 
wegdromen bij de prachtige foto's van lepels 
en spinners (!) uit parelmoer. Verbaas je over 
een enorm aanbod van devons en "weedless" 



 

 .

lepels (!). Op alle kunstaas staat wel netjes 
Redditch als origine aangeduid. Want ook 
Franse vissers waren toch een tikkeltje 
chauvinistisch en wat van ver komt is altijd 
beter, niet? Op kunstaas horen maximaal 3 
dreggen, denk je? Dit was een lachertje voor 
die jongens. Hoe meer haken, hoe meer 
vreugd! Vergaap je aan de spinnervliegen, 
zoals Mepps die decennia later zou 
heruitvinden. Ook devons uit hoorn en been 
kan je vinden. Maar ook devons met een 
lichaam uit een schacht van veren of 
guttapercha en zelfs zijde. 
 

 
Zelfs de “starbacks” ontbraken niet! 
 
Liever een reel? Geen probleem: zowel houten 
reels in Nottingham-stijl, maar later ook in 
koper en in aluminium behoorden tot het 
assortiment. Vliegenreels waren er in koper en 
in aluminium. De grootste modellen waren 
geschikt voor het zalmvissen, maar konden 
ook voor het karpervissen worden ingezet. 
"Skeletton"-reels waren beschikbaar voor 
witvis en forel. Een vliegenreel met lijnvenster 
komt voor in de cataloog uit 1911. Maar in 
1895 waren ze al exclusieve verdelers van 
automatische vliegenreels gebouwd door 
Yawman & Erbe uit Rochester, USA. Ook in 
1895 verschijnt de serie reels "l'Euréka", het 
kleinste model mat 1 1/2 inch. 
 
Hengels en nog veel meer 
 
In 1880 wordt reclamegemaakt voor een 
vliegenhengel in splitcane “la Sanspareille”. De 
3-delige hengel was voorzien van intermediate 
whippings en zoals toen gebruikelijk voorzien 
van twee toppen en leverbaar in lengtes van 9 
tot 12ft. Op aanvraag kon de hengel geleverd 
worden met “steelcenter”. 
Ook vaste hengels in bamboe of in Spaans riet 
zaten in het aanbod. Net zoals reishengels (of 
fietshengels) en verschillende types 
baitcastinghengels. Denk verder nog aan 
sublieme maden-, wormen-, en insectendozen. 

Of aan een automatisch landingsnet en 
allerhande vliegvistoebehoren. 
 

 
Let eens op de kunstaasredder in deze 
“panoplie” 
 
De hengelsportzaak van Wyers was gevestigd 
aan de Quai du Louvre in Parijs en sloot in 
1983 definitief de deuren. De inboedel van de 
winkel werd in 1999 tegen astronomische 
prijzen verkocht op een veiling in Londen. 
 
De prijs van 110 euro is dan wel niet min voor 
het boek, maar bedenk dat het om een 
bibliofiele uitgave gaat (uiteraard hard cover) 
met een beperkte oplage, in full colour en in 
een speciaal formaat gedrukt. Naar mijn 
bescheiden mening is dit een toekomstig 
collectors item... Dit boek koop je dus niet 
gewoon "voor de heb" maar wel om er eerst 
zelf volop van te genieten en het daarna lekker 
te laten liggen op de salontafel. Daar zal het de 
nodige nieuwsgierige blikken trekken en 
vragen oproepen bij de bezoekers. En net dat 
laatste vinden wij verzamelaars extra leuk, ja 
toch? 
 
Tot slot 
 
Deze hele beschrijving kan slechts een 
voorsmaakje zijn, want het ontdekken van de 
honderden afbeeldingen in kleur is pas de 
echte pret. Het boek is uitgegeven bij 
Buzzaroïd Pictures, telt 166 pagina’s, meet 29 
op 25cm (!) en kreeg het ISBN-nummer 078-2-
7466-5173-9 mee. 
De auteur vertelde me dat hij enkele 
exemplaren meeneemt naar onze beurs op 
27/10. U bespaart dan portkosten en de auteur 
zal uw exemplaar graag signeren. Zoals jullie 
al weten: vroege vogels vangen de wurmpies. 
 

Luc de Medts 


