
MADE IN HOLLAND 
 

Als Nederlandse hengelsportverzamelaar kijk je 
enigszins jaloers naar de collega’s in Engeland, 
Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland want die 
landen hebben in ieder  geval in het verleden een 
bloeiende hengelsportindustrie gekend. 
Die industrie voorzag die landen van alle 
benodigdheden die hengelaars nodig hadden. 
In Nederland en België bestond er geen 
hengelsportindustrie en men volstond om uit 
bovengenoemde landen te importeren wat men op 
hengelsportgebied nodig dacht te hebben 
en…..wat hier maar verkoopbaar bleek. 
 
Op het gebied van de werpmolens hebben wij 
helemaal achter gelopen, want terwijl in de jaren 
voor de tweede wereldoorlog in b.v. Frankrijk en 
Engeland al volop gevist werd met zeer bruikbare 
werpmolens, kwam de import en de verkoop van 
werpmolens pas na 1946 in de lage landen op 
gang. Werden er dan in Nederland dan helemaal 
geen hengelsportartikelen gemaakt ? Want als er 
sinds mensenheugenis door de bevolking (soms 
uit bittere noodzaak om een lege maag te vullen) 
wordt gevist, dan heeft die bevolking toch ook 
materiaal nodig om die vis te kunnen vangen, zou 
je zo zeggen. 
We vermoeden dat de allerprimitiefste visserij een 
doe-het-zelf aangelegenheid was. Op oude 
afbeeldingen van onze vissende voorouders zie je 
vissers met lange staken of takken in de weer. 
Voor de vislijn kan geknoopt paardenhaar of een 
zijden lijn gebruikt zijn. Pennen van stekelvarkens 
of schachten van pauwenveren zijn te gebruiken 
als dobbers, maar het grote probleem waren 
natuurlijk de haken. 
 
Het zou goed kunnen zijn dat onze voorouders die 
niet zelf konden maken en aangewezen waren op 
handvaardige lieden die wel ijzeren haken konden 
maken. Dat zou dan best de allereerste 
hengelsportindustrie kunnen zijn geweest. Voor 
ons verzamelaars zijn die destijds primitieve 
visspullen van geen waarde. Zo er al iets uit die 
periode bewaard is gebleven. Die ijzeren haken 
zijn ongetwijfeld al lang weggeroest.Wel zijn er uit 
de oertijd enige uit been of geweien gesneden 
haken bewaard gebleven. 
Wanneer begint dan de voor de verzamelaar 
interessante periode van de vroegere visserij?  
Eigenlijk pas op het ogenblik dat de industrie zich 
met de vervaardiging van hengelsportartikelen 
gaat bezighouden. 
 
Dan denken we in eerste instantie aan het 
ogenblik dat de staken en boomtakken werden 
vervangen door greenhart, riet en bamboe (en in 
een later stadium door splitcane), waarvan 

volwaardige hengels te maken zijn.Dat moet in die 
tijd een enorme vooruitgang zijn geweest. Voor 
zover die antieke hengels niet gesneuveld zijn in 
de strijd zijn ze uitermate verzamelwaardig. Uit die 
periode stamt ook het silk en haken zullen dan al 
op grote schaal gemaakt zijn. En met kurk als 
uitgangsmateriaal kunnen alle mogelijke soorten 
dobbers worden gemaakt. 
 
We hebben het stellige vermoeden dat al deze 
zaken op kleine of grotere schaal hier in 
Nederland werden vervaardigd. Maar behalve de 
voornoemde hengels zijn al deze zaken niet te 
dateren en daarom minder verzamelwaardig. 
Maar verzamelaars opgelet. Uit het grijze verleden 
doemen twee zeer interessante zaken op, made in 
Holland. En dan hebben we het op de eerste 
plaats over zinken bakjes waarin maden of 
wormen werden bewaard tijdens het vissen. 
 
Op die bakjes hebben tal van inventieve en 
handige plaatwerkers en loodgieters zich 
uitgeleefd, met als resultaat een grote 
verscheidenheid in vormen en uitvoeringen. Ook 
de grotere akers om aasvissen in te bewaren 
vallen in deze categorie. Omdat het zink de tand 
des tijds meestal goed heeft doorstaan, zijn deze 
artikelen zeer verzamelwaardig en dus behoorlijk 
prijzig.En dan last but not least zijn daar dan de 
vistonnetjes. Deze voorlopers van de huidige 
viskanis werden in de omgeving van Amsterdam 
veel gebruikt, vooral tijdens de vroeger ongelooflijk 
populaire baarswedstrijden. 
 
Ook deze vistonnetjes zijn made in Holland. Het is 
mij niet bekend of die tonnetjes ook in het 
buitenland zijn gebruikt, of dat deze een specifiek 
Nederlands of zelfs Noord-Hollands product zijn. 
Er zijn onder onze leden enige fanatieke 
tonnetjesverzamelaars, die ik gaarne uitnodig om 
hun wetenschap met ons te delen. Maar hoe dan 
ook, die vistonnetjes zijn uiterst verzamelwaardig 
en je ziet ze dan ook bijna nooit op beurzen en 
veilingen. Eigenlijk zou zo’n specifiek Nederlands 
product in iedere Nederlandse verzameling een 
plaatsje verdienen. 
 
De vraag is echter of er voor dat doel nog 
voldoende tonnetjes verkrijgbaar zijn?… 
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