
WIE O WIE? 
 
In een gebonden jaargang van De Sportvisser 
uit 1953, die eigendom was van Wout Kalis (dat 
staat er met een mooi handschrift in), vinden we 
in het nummer van 6 april 1953 op blz 97 een 
advertentie van de ARISTON werpmolen. Die 
wordt aangekondigd als "de nieuwe 1953", gelijk 
een Beaujolais Primeur. Was er dan soms nog 
een ouder model of type?  
 
Hij is "roestvrij" (dus ook voor zee?), uitgerust 
met nylon tandwielen (connecties met de 
NYLISTO misschien?) en hij weegt 410 gram 
(niet bepaald licht dus, ondanks die nylon 
tandwielen). Dat nylon mechanisme "slijt 7 x 
minder dan metaal" en de molen ziet er leuk uit, 
met een klein handvat aan de slinger, terwijl de 
handgreep Frans aandoet (Centaure?). O ja, 
bezat de gesloten beugel een rolletje uit 
hardmetaal? De prijs bedroeg destijds 25 gulden 
- niet duur vergeleken bij andere werpmolens uit 
die jaren. De firma A.W.Kamerling & Zn biedt 
hem aan (Kamerling was groothandel sedert 
1842 en gevestigd op de Leliegracht 46 te 
Amsterdam). 
 
Toen ik de genoemde tijdschriften voor het eerst 
in handen kreeg, had ik nooit vermoed dat er 
nog zoveel molens die daarin werden genoemd 
boven water zouden komen. De "Blue Flash", 
"de Velox" - ze prijken reeds lange tijd in 
collecties, doch de ARISTON heb ik nog niet 
kunnen vinden. Ook hoorde ik nimmer van 
iemand die hem in zijn verzameling heeft. Dat 
veroorzaakt vele onrustige nachten en 
bovendien nadrukkelijk en langdurig tanden-
knarsen, hetgeen alles bijeen resulteert in 
vermoeiende voettochten door oude steegjes op 
zoek naar hengelsportwinkeltjes. U kent dat wel. 
 
De advertenties lopen, voor zover ik kon 
ontdekken, door tot en met nr 4 van februari 
1954 blz 64. Toch is er intussen iets veranderd. 
De stelschroef heeft men gewijzigd en de molen 
is uitgerust met metalen tandwielen. Bij nader 
inzien dus toch niet zo slijtvast, die nylon 
dingen? Hij weegt nog steeds 410 gram en 
tegen fabrieksfouten wordt "100 % garantie" 
gegeven. 
 
Verder zijn er nu ARISTON zee-, spin- en 
baitcastinghengels. (Engels? Amerikaans?). 
Ook ontdekte ik op de achterpagina van "De 
Hengelsportwereld", nr 1 van juni 1953, 
wederom een advertentie van de ARISTON. 
Hier wordt niet meer over nylon tandwielen 

gesproken en dat al twee maanden later en 
ondanks de "7 x minder" aangekondigde 
slijtage! 
 
Dan gebeurt er iets leuks. In nr 5 van "De 
Sportvisser" blz 98, biedt Kamerling ineens de 
NYLISTO molen aan en dat is, gezien het laten 
vervallen van de nylon tandwielen (én de 
ARISTON) ronduit verbazingwekkend te 
noemen. Er wordt geschreven: "Een geheel 
nylon werpmolen", maar ondanks dat met een 
geheel metalen binnenwerk. (Toch iets geleerd 
dus). 
 
ALS TWEE DRUPPELS WATER? 
 
Onlangs kocht ik een WALTCO in een ART 
DECO-ontwerp, made in USA. Sommige 
onderdelen lijken verdraaid veel op de... NYLIS-
TO. Lang werd gefluisterd dat de NYLISTO een 
Hollands fabricaat was - dus toch niet? De 
WALTCO van DUPONT NYLON is naar mijn 
smaak verwant aan de NYLISTO. (Of is het 
omgekeerde soms het geval?). 
 
De enige keer dat ik trouwens een NYLISTO in 
werkelijkheid heb gezien was op Ameland. Een 
klein ventje liep er mee op het strand en op het 
gevaar af voor pedofiel versleten te worden, heb 
ik hem lang gevolgd en lopen nadenken hoe ik 
dat kereltje kon verleiden zijn molentje te ruilen 
voor een véél mooiere van metaal. En nog een 
dubbeldik ijsje toe. Hij trapte er niet in. Nee, dat 
kon niet, dat ging niet, de molen was van zijn 
opa en... Waar kon ik opa vinden? Maar dat liet 
hij niet los, want opa wilde niet gestoord worden; 
opa wilde van een rustige vakantie genieten. 
Jammer, zeker weten. Edoch: ik had de 
NYLISTO gezien en zelfs in handen gehad. 
 
Maar nu die ARISTON. Wie o wie kan daarover 
helderheid verschaffen? Is hij destijds inderdaad 
verkocht? Was dat wel of geen succes? Enne: 
wie van onze leden schrijft eens iets meer over 
deze geheimzinnige molen? 
 
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken 
door nog een knuppeltje in het hoenderhok der 
verzamelaars te gooien. Ik vermoed namelijk dat 
de wonderbaarlijke MASSART-molen, voor de 
handel aangeboden door J. de Vries, NIET van 
Nederlands-Groningse makelij is. Ik vermoed 
dat de MASSART een Frans produkt is. (Zie 
advertentie in "De Sportvisser", nummer 5 van 
mei 1958). Wie weet meer over dit ongelukkige 



ontwerp waar je eigenlijk slechts één keer mee 
kon vissen? 
 
Nee, dan de TAMSON. Díe was degelijk! 
 

Adrie Mouthaan 
 
P.S. Ik hoop dat ik naar aanleiding van het 
bovenstaande tijdens de volgende beurs geen 
bodyguards moet inhuren... 

 
 
 


