
WAAR JE ZOAL VAN KUNT GENIETEN! 
 
Ongeveer 12 jaar geleden nam ik, na jaren niet 
meer gevist te hebben, weer eens een 
werphengel in de hand. Mijn iets jongere broer, 
waar ik veel mee optrok, had met die hengel in 
een onooglijk slootje zijn eerste snoek 
gevangen. Hij bracht de vis triomfantelijk mee 
naar huis en meteen was óók ik weer 
gemotiveerd om samen met hem te gaan 
snoeken. We hebben er destijds heel wat 
gevangen (op plaatsen waar niemand ze ver-
wachtte), en ze daar ook weer netjes teruggezet, 
zoals het hoort. 
Nu was er in ons dorp een zaadhandel, waarin 
ook een dierenspeciaalzaak was gevestigd. 
Daar haalden wij regelmatig onze visspulletjes 
omdat die er stukken goedkoper waren dan in 
"echte" hengelsportzaken elders. De reden was 
dat de eigenaar van die zaadhandel uit een 
faillissement een partij hengelsportmateriaal had 
verworven; hij verkocht al het gerei nog tegen 
prijzen die nimmer werden aangepast... 
Tja, en in die winkel werd mijn verzamelwoede 
geboren! Want omdat ik van degelijk materiaal 
houd, kwam ik steeds meer onder de indruk van 
de kwaliteiten van de Europese werpmolens uit 
die tijd. De winkelier voerde verscheidene types 
Mitchell- en DAM-molens, terwijl ook modellen 
van Ru en Crack niet ontbraken. Bovendien 
bood hij ook molens uit het Verre Oosten aan, 
maar die vielen bij mij al meteen af. (Veel te veel 
toeters en bellen).  
 
HANDELEN 
 
Daar ik niet vlug tevreden ben (en misschien 
bovendien té kieskeurig van aard), heb ik in de 
jaren die volgden zowat de halve voorraad 
molens in die dorpswinkel aangeschaft. Ik ver-
kocht de meeste echter weer door ook en hield 
alleen de allerbeste types voor mezelf. Bij iedere 
molen die ik kocht genoot ik steeds meer van de 
vormgeving. Omdat ik door mijn beroep veel met 
vormgeven te maken heb (ik ben design-teke-
naar), raakte ik steeds vaker gefascineerd door 
de spanningsvelden in die molens, zoals 
bijvoorbeeld die van de Ru Sport de Luxe. 
Hiermee bedoel ik de "kracht van de lijnen" in 
deze modellen, die overigens eveneens in oude 
Luxors terug zijn te vinden. Het ronde molenhuis 
met daarop de voet die zo uiterst sierlijk tegen 
de ronding in naar de kap loopt, dat is één brok 
spanning! Als je dan ook nog de pick-up met die 
halve beugel bekijkt, raak je al gauw verliefd op 
deze modellen. De ontwerper ervan krijgt van 
mij dan ook een tien! Ik geloof trouwens dat elke 

molenverzamelaar zo'n zelfde kick bezit (ieder 
voor wat betreft zijn eigen verzamelgebied). 
Het is overigens voor mij niet van belang of de 
laklaag van een antieke molen nog wel voor 100 
% gaaf is. Juist oude molens die "gezonde" 
slijtplekken vertonen, ontstaan door lange tijd 
ermee vissen - niet dus door nonchalance, en 
ruw gebruik - koester ik net zoals gave 
modellen. 
 
JAMMER 
 
Waar ik me op de laatste beurs in Empel 
(voorjaar 1998) een beetje aan ergerde, was het 
feit dat enkele handelaren zo achteloos een 
aantal molens, domweg in dozen gekieperd, op 
de tafels hadden staan. En iedereen stond erin 
te rommelen, waardoor ze steeds meer bescha-
digingen opliepen. Ik vind dat jammer, vooral 
omdat de prijzen die men voor deze molens 
vroeg er bepaald niet om logen. 
Ik kwam er die dag eveneens achter dat de 
vraagprijzen bij stands waar molens en reels 
keurig stonden opgesteld, in de regel lager 
waren dan bij die zogenaamde "snuffelbakken"! 
Een en ander zou (voor mij tenminste) nog te 
accepteren zijn wanneer in die dozen en bakken 
"sloopmolens" zouden liggen, maar die waren 
amper te ontdekken. Ook dat vond ik spijtig, 
omdat ook ik soms om een onderdeeltje 
verlegen zit. "Prutsen" vind ik namelijk leuk, 
maar het is vaak erg moeilijk onderdelen te 
vinden. 
 
EERBIED ONTBREEKT 
 
Om op die "rommel"dozen terug te komen: het 
doet mij zelfs" verdriet dat al die "oudjes" 
domweg op een hoop zijn geflikkerd. Achter 
iedere molen en iedere reel uit die gouden Euro-
pese tijd schuilt namelijk vast wel een 
nostalgisch verhaal. Vandaar ook dat ik 
schrijvers als Hans van Onck en Jan Schreiner 
hoog in het vaandel draag.  
Vaklui! 
 
Op de beurs in Empel heb ik overigens voor een 
schijntje nog een prachthengel van Jan 
Schreiner kunnen kopen. Het ging om een 
verzamelaars-item, zéker voor mij, want op de 
hengel stond (behalve stickers met de tekst "Fair 
Play" en "Glass King") ook nog: "Made for Flit-
send Nylon Nederland". Als u nu weet dat "Flit-
send Nylon" in de zestiger jaren de naam was 
van de Amsterdamse hengelsportzaak van Jan 



Schreiner en Willem Persoon (bekijk maar eens 
de laatste pagina's van de "Encyclopedie van de 
Sportvisserij" van Schreiner, waarop het interieur 
van de zaak te zien is), en u begrijpt dan vast 

wel dat ik van de producten uit die tijd immens 
kan genieten. 
 

Carel van Hoof 
 
 


