
Met fijn leder bewerkte vismanden uit Oregon 
 
Vismanden maken reeds honderden jaren deel 
uit van het hengelsportarsenaal en er bestaat 
hierin dan ook een grote verscheidenheid in 
grootte, vorm en materiaal. Vismanden werden 
gemaakt van leer, hout, metaal, plastic, karton 
en uit verschillende soorten “riet”, variërend van 
bamboe, wilgenteen, rotan, etc. 
 
De meeste moderne vismanden zijn vervaardigd 
van een bepaald soort “riet” dat met leer bezet is, 
om de randen, deksel en hoeken van de mand te 
beschermen. Dit soort vismanden werd gemaakt 
in China, Japan, Hong Kong, Taiwan, Engeland 
en de VS. 
 
Mijn persoonlijke favorieten zijn de met fijn leder 
bewerkte vismanden die hier in de VS gemaakt 
zijn, meestal aan de westkust. Hoewel enkele 
van deze manden in Californië en Washington 
gemaakt zijn, werd het merendeel van de 
werkelijk met fijn leder bewerkte vismanden in 
Oregon gemaakt door de beroemde zadel- en 
paardentuigmakers in Portland, Oregon.  
 
Bedrijven als George Lawrence, Clark en 
McMonies begonnen hiermee vanaf halverwege 
tot in de late 19e eeuw t.b.v. ruiters uit het 
westen. Omstreeks 1910, toen de automobiel- 
en transportindustrie opkwamen, begonnen deze 
bedrijven om te zien naar andere producten die 
zij van leer konden maken. Rond deze periode 
werden dan ook de eerste met leer bewerkte 
vismanden in Portland vervaardigd. 
 
Enkele van deze allereerste vismanden werden 
door de Clark Zadelmakerij gemaakt en volgens 
de mij ter beschikking staande documentatie 
begon de George Lawrence Co. deze kort hierna 
eveneens te produceren. 
 
De meeste van deze eerste vismanden werden 
van uit gespleten wilgentenen bestaande 
manden gemaakt.  
 
Rond dezelfde tijd, ca. 1910, werden de 
wilgentenen vismanden met een opening in het 
midden van de deksel ouderwets gevonden en 
kwamen de wilgentenen vismanden met een 
opening aan de zijkant van de deksel in zwang.  
 
Bijgevolg zijn er maar enkele met leer bezette 
wilgentenen vismanden met middenopening 
bekend en deze worden dan ook als tamelijk 
zeldzaam beschouwd. 
 
 
 

 
Op de eerste foto is een dergelijke vismand van 
de Clark Co. uit ca. 1910-1915 te zien. 
 
De met fijn leder bewerkte vismanden werden in 
het midden van de twintiger jaren erg populair en 
waren inmiddels standaardproducten voor zowel 
Clark als Lawrence geworden. De eerste 
vismanden verschenen in 1924 in de Lawrence 
catalogus en de vele, elkaar opvolgende stijlen 
werden in de catalogi tussen 1927 en 1932 
getoond. 
De firma McMonies begon ermee in het midden 
van de twintiger jaren, evenals de firma’s E.P. 
Peters, Joseph Schnell en anderen. Zoals dat 
met de meeste dingen gaat, leidt concurrentie tot 
innovatie en in een kort tijdsbestek werden de 
vismanden uit Oregon modieuzer, doordat het 
leren beslag en de accessoires mooier bewerkt 
waren. De meeste vismanden uit deze periode 
werden handgemaakt en -gestikt, zodat veel 
ervan echte kunststukken zijn. 
 

 
 
De tweede foto toont een volgens 
klantspecificaties, geheel handgemaakte 
vismand uit ca. 1934. 
 
 



Elke makerij had zijn eigen DeLuxe-serie 
vismanden, die deel uitmaakten van hun 
standaardassortiment; daarnaast werden er 
manden op verzoek en naar de wensen van 
klanten gemaakt. Deze DeLuxe vismanden zijn 
tamelijk zeldzaam en de speciaal voor een klant 
vervaardigde vismanden zijn uiteraard nog 
zeldzamer. 
 

 
 
De derde foto laat een model van de George 
Lawrence Walton Co. zien van omstreeks 1930. 
Dit was een model uit het standaardassortiment, 
maar is niettemin tamelijk zeldzaam. 
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Op de vierde foto zien we een handbewerkte, 
volgens klantspecificaties gemaakte, Marshall 
Wells (Portland) vismand uit ca. 1930. 
 
Wellicht dat u door het bekijken van deze foto’s 
begrijpt waarom deze vismanden mij zo 
aanspreken als verzamelaar. Volgens mij zijn het 
echt unieke kunstwerken en verdienen ze het 
dan ook als zodanig erkend te worden. In 
volgende artikelen wil ik een aantal makers van 
vismanden uit Oregon voor het voetlicht brengen 
en enkele variëteiten van hun producten tonen. 
Tot de volgende keer. 
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