
HOU ZE IN ERE DIE OUDE 
HENGELSPORTHANDELAREN 

 
Iedere beginnende verzamelaar van hengel-
sportmateriaal kampt met de vraag waar hij de 
nodige informatie over zijn verzamelgebied kan 
vinden. Als hij of zij zo slim is geweest om lid 
van onze club te worden dan kan het nieuwe 
lid veel informatie vinden in ons clubblad 
waarin ervaren verzamelaars hun kennis over 
oud hengelsportmateriaal delen met de ruim 
honderd leden die onze vereniging rijk is. 
Honderd weten meer dan één, nietwaar? 
 
Vooral  informatie over de in de lage landen 
gebruikte en aldaar gefabriceerde visspullen is 
uiterst moeilijk te vergaren omdat er eigenlijk 
nooit over is gepubliceerd in de periode voor 
de oprichting van onze vereniging. 
Maar ondanks de inspanning van velen is er 
ook nu nog weinig bekend over visspullen die 
gemaakt zijn in Nederland. Voor het gemak 
rekenen we daar ook maar België bij want de 
Belgische verzamelaars zitten in hetzelfde 
schuitje als de Nederlanders. 
Ondertussen tikt de tijdklok onverbiddelijk door 
en zal het elk jaar dat voorbijgaat moeilijker 
worden om feiten en gegevens uit de historie 
van de Nederlandse hengelsport te achter-
halen . 
En dan gaat het niet alleen over producten die 
hier in Nederland gemaakt zijn voor de 
sportvisserij maar ook om uit het buitenland 
geïmporteerde materialen. 
 
Welke bronnen staan ons nog ter beschikking? 
Op de eerste plaats de schaarse publicaties in 
de vorm van artikelen in de oude visbladen  en 
de weinige boeken en brochures die speciaal 
in de periode voor de tweede wereldoorlog zijn 
verschenen. Verzamelaars nemen graag de 
uitbraak van die vreselijke oorlog als 
scheidingspunt voor een tweedeling in de 
sportvisserijhistorie. 
 
In de periode voor 1940 viste men afgaande 
op publicaties uit die tijd bijna uitsluitend met 
de vaste stok met de daarbij behorende 
eenvoudige materialen. Van die spullen is heel 
weinig verzamelbaars overgebleven met 
uitzondering van de z.g. vistonnetjes en de 
zinken aasdoosjes en levendaas-emmers. 
Vooral de vistonnetjes (een soort voorloper 
van de latere viskanis) zijn een zeer gewild 
verzamelobject geworden ook al omdat die  
tonnetjes destijds door de makers soms  zeer 
fraai werden versierd met allerlei ornamenten 
en houtsnijwerk . 

In de periode na 1944 begon hier de 
voorzichtige opmars van het gebruik van de 
werphengel en de daarbij behorende 
werpmolens en reels en dan begint het voor 
verzamelaars interessant te worden want 
werphengels, werpmolens en reels uit die 
periode zijn over het algemeen nog wel terug 
te vinden om ze voor de toekomst te bewaren. 
Maar ook over de periode van 1944 tot 1960 is 
helaas heel weinig bekend en die weinige 
informatie die we wel hebben peuren we uit de 
oude jaargangen van hengelsportbladen en uit 
de boeken die in die jaren zijn verschenen. 
 
In onze pogingen om ze veel mogelijk 
informatie  over die periode te verzamelen 
hebben we een onverwachte hulp gekregen 
van de nu niet meer zo heel jonge hengelsport-
handelaren die in die tijd in de hengel-
sportwinkel stonden. 
 
Zo is ons lid Wim de Mol ons al meerdere 
malen behulpzaam geweest met  onze 
speurtocht naar werpmolens “Made in 
Holland”, door ons uit zijn winkelperiode unieke 
informatie te verschaffen. 
 
Hij maakte ook laconiek een einde aan de 
prangende vraag of de MASSART al dan niet 
een Nederlands product  zou zijn door met een 
factuur van de Groningse fabrikant op de 
proppen te komen. Einde onzekerheid en dus 
grote vreugde bij de weinige bezitters van een 
MASSART. 
 
Vriend de Mol had trouwens nog meer 
sensationeel nieuws door te verklaren dat er 
naast de TAMSON en BRASSER nog twee 
werpmolens van Nederlands fabrikaat bestaan 
en dat hij die molens destijds nog zelf had 
verkocht... 
 
We zijn ijverig bezig om daar nadere informatie 
over op te duiken en daarbij kan een andere 
hengelsporthandelaar en wel Henk Peeters 
(Amsterdam) een belangrijke rol spelen omdat 
hij de makers van die molens persoonlijk heeft 
gekend. (De gebroeders Toonen uit Abcoude) 
Mocht er een verzamelaar zijn die eens met 
Henk Peeters kan gaan babbelen, dan houden 
we ons aanbevolen. We houden u in ieder 
geval op de hoogte van de ontwikkelingen van 
ons dossier “Made in Holland”. 
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