
WE LOPEN MET MOLENTJES OF HEBBEN ER EEN 
TIK VAN. 

 
Na heel wat geslaagde en minder geslaagde 
beursjes, vraag je je soms af waarom sommige 
molentjes zo in trek zijn en andere niet. Op een 
Amsterdams terrasje zat ik een en ander te 
overdenken. De Mitchell's bijvoorbeeld -
fantastische machientjes- een enorm 
verzamelgebied. Luxor's in al d'r 
verschijningen, voor de oorlog al ontwikkeld en 
sindsdien nog steeds de functioneelste 
spinmolen. Maar neem nu bijvoorbeeld: de 
Pelican. Ik heb ze als winkeldochters zien 
liggen op de beursjes. Geen belangstelling 
ervoor! 
 
En toch denk ik dat de jonge generatie, zich 
niet realiseert, wat voor een fantastische molen 
het was en is. Je vindt de eerste advertenties 
in dezelfde tijd als de Luxor's, de RU-Sport, de 
Staro's. Ontworpen zoals in de advertentie 
staat door Fiat-ingenieurs. Een knap staaltje 
Italiaans design: elegant, functioneel, geen 
toeters en bellen en toen al niet goedkoop. De 
Coptes fabrieken uit Turijn waren de 
leveranciers van dit product. Tot voor een jaar 
of tien geleden zag je ze nog in de 
hengelsportzaken liggen. De Orvis fabrieken 
keurden hem zelfs waardig om als spinmolen 
het paradepaardje te zijn tot ongeveer 10 jaar 
geleden. Toen werd hij vervangen door een 
nieuwe Orvis-molen uit een andere fabriek. 
Dezelfde molen als de latere Spinet en de 
Turbo van Sportex. 
 
De eerste de Pelican 100 werd later opgevolgd 
door een Pelican 50 en een Pelican 75 (ook 
Orvis 50 en Orvis 75), Als je in de vijftiger jaren 
mee wilde doen in de ultra-lichte visserij, 
moest je minstens met een Pelican 50 op 't 
toneel verschijnen. 
 
Op bladzijde 193 van Jan Schreiner's "Flitsend 
Nylon" (7e druk) staat hij afgebeeld met 
andere ultra-lichte zaken. Hij verscheen in 
diverse kleuren: wijnrood, gemoffeld grijs (als 
de Orvis molens), groen-beige, rood-beige, 
blauw, blauwgrijs. 
 
Als jong verzamelaar adviseer ik je, te 
verdiepen in deze fantastische molentjes. 
 
Later hebben ze nog diverse moderne 
varianten op de markt gebracht, maar de 
kwaliteit en de prijs moest het afleggen tegen 

de Jappen en Taiwanezen. Briefwisselingen 
met de Coptes directeur heb ik nog 
voorhanden voor liefhebbers. 
 
Inmiddels waren er op 't terrasje diverse 
vrienden aangeschoven -ook verzamelaars- 
een hengelfanaat en een kunstaasfanaat. Al 
discussierend over de voor- en nadelen van 
een en ander verzamelen. Hengels zijn 
moeilijk te exposeren, reeltjes kunnen weer in 
een mooie vitrine (mag zelfs in de kamer van 
ma) en kunstaas kan op een mooie fluwelen 
ondergrond in een liggende vitrine. Al pratend 
over molens met s-vormige slingers, mooi 
hardhout en koper en het lopen als een 
naaimachientje, was er bij een tafeltje naast 
ons een ouder heertje gaan zitten. En 
waarschijnlijk nieuwsgierig als hij was en 
verlegen om een praatje -zo gaat dat op 
terrasjes- hoorde hij over slingers, mooi hout 
en koper, molentjes in allerlei vormen. Zeg 
...eh...heren, ik hoor u zo aan! Misschien heb 
ik iets voor u en hij richtte zich tot de 
molenfanaat en dat was ik. 
 
Op zolder van m'n oude schoonmoeder, ze 
woont in de Bloemstraat, ik moest er vorige 
keer iets voor haar opzoeken -oude 
jaargangen van "de Spiegel" geloof ik- en zag 
ik zo'n ding liggen waar u het over had. M'n 
schoonmoeder is bijna honderd dus je begrijpt 
dat het een oud ding moet zijn. Nou als ik het 
goed gezien heb in de schemer van dat ouwe 
zoldertje, zat er een s-vormige slinger aan en 
hout en koper, een beetje groen al. M'n 
schoonmoeder zie ik nog zitten met dat ding 
tussen d'r benen (alleen de gedachte al!). Nou 
dat vond ik wel merkwaardig, dat ding tussen 
d'r benen, maar goed alles kan tenslotte, nylon 
opspoelen of zo. Als ik van 't weekend bij d'r 
ben, duik ik wel op zolder. Voor een geeltje is 
ie van u! 
 
Nou ik werd er wel zenuwachtig en onrustig 
van. Mijn hersenen spoelden de mogelijkheden 
af. Een houten reel met koperen beslag 
misschien een Milward, die op een Greenheart 
of bamboehengel gezeten had, om te snoeken 
bij Purmerend of een zeer oude werpmolen! 
Kan u niet wat eerder naar dat mens? Het is 
nog maar dinsdag. Alstublieft meneer, de 
gedachte alleen al. M'n buurman had pas z'n 
schoonmoeder 3 hoog uit 't raam gegooid en 



dat vond ik tamelijk laag! Begrijp je 'm? Maar 
als u volgende week zondag hier op dit terrasje 
komt om 5 uur, dan heb ik 'm! 
 
Nou dat was me 't weekje wel, overdag had de 
baas weinig aan me en 's nachts m'n vrouw 
ook al niet. Gillend werd ik soms badend in 't 
zweet wakker met mijn handen draaiende 
bewegingen makend. En eindelijk was 't zover, 
ik had al wat pilsjes genuttigd, toen ik het 
heertje zag aankomen. Een schoenendoosje 
met een touwtje erop had hij bij zich. Nou ... 
daar ben ik dan, laten we eerst maar een 
neutje nemen. M'n keel is nog stoffig van die 
zolder. Ja, vooruit dan maar. "Ober, twee 
jonkies"! zei ik. 
 
Ik pakte het doosje aan en begon aan de 
touwtjes te peuteren, waarvan die rot knoopjes 
inzaten - uiteindelijk maar met m'n zakmes er 
een eind aan gemaakt. 
 
Deksel eraf, nog wat oude kranten! "Dat is ie", 
zei het mannetje, het molentje is hij niet 
prachtig! Ik heb hem nog wat opgepoetst en in 
de was gezet. Zoals ik zei, ik zie m'n 
schoonmoeder nog zitten met dat ding tussen 
haar benen. Ik viel bijna stijl achterover van 
ontzetting. In dat doosje lag geen 
werpmolentje of reeltje van hout en koper, 
maar een oud koffiemolentje! 
"Oh! Ja meneer, een mooi molentje is het, 

maar toch niet helemaal wat de bedoeling 
was"! zei ik. "Ja maar", zei 't mannetje. U had 
het toch over slingers, koper en hout en lopen 
als een naaimachientje of koffiemolens. Dus 
dacht ik... ja maar meneer, wat een ongelukkig 
misverstand. Toen u zei dat uw schoonmoeder 
er mee tussen d'r benen had gezeten, had ik 
het al kunnen weten. Maar ja...! 
 
Je weet tenslotte niet, wat die schoonmoeders 
tegenwoordig uithalen, een soort bobine 
erotiek of zo! 
Maar ik geef u uw geeltje, want ik weet er wel 
een oplossing voor. Na samen nog wat 
"nageschaterd" te hebben ging ik roezig naar 
huis. 
 
Thuisgekomen strompelde ik de gang binnen 
met de schoenendoos en 't molentje en riep: 
"Truus, ik heb wat voor je! Ik had gedacht, nu 
koop ik voor jou ook eens een molentje"! 
 
Truus kwam met een afkeurende blik de gang 
in en zei: "Nee toch hè! Je denkt toch niet dat 
ik in de kamer een molentje op 't dressoir zal 
zetten"! Ja, maar kijk maar eerst eens in 't 
doosje! Samen hebben we die avond hartelijk 
zitten lachen om het voorval. 
 
Zo zie je wat molentjes kunnen veroorzaken! 
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