
OVER NEDERLANDSE WERPMOLENS 
 
Long time ago there was the Tamson, en dat 
was maar goed ook. 
De eerste werpmolen van Nederlands 
fabricaat. Niet om aan te zien en nog minder 
om mee te vissen. 
 
Toch heb ik nog diverse van die krengen zien 
gebruiken. Aan de Bosbaan werden die dingen 
door diverse AOWers, die daar hun tijd 
doorbrachten, gebruikt. 
Wat waarschijnlijk maar weinigen weten is dat 
die Tamson nagemaakt is. 
De vader van een vriendje van mij destijds, 
Gerrie Wilmans, bezat er een. De imitatie was, 
heel toepasselijk voor die tijd, gemonteerd op 
een hengel gemaakt van een tankantenne. 
Toen ik ernaar vroeg vertelde de heer Wilmans 
heel trots dat die molen bij hun op de fabriek 
gemaakt was. Hij werkte nl. bij de Artillerie 
Inrichting Hembrug. Tegenwoordig heet dat 
Eurometaal, geloof ik. 
 
Gezien het daar aanwezige instrumentarium 
moet het kopiëren van zo'n simpel mechaniek 
geen problemen opgeleverd hebben. Ik kan mij 
uiteraard niet meer herinneren of er duidelijke 
verschillen met de originele Tamson waren. Ik 

neem aan dat de merknaam niet meegegoten 
was. 
Ik vermoed dat het broze binnenwerk van 
betere kwaliteit gemaakt is dan de originele 
Tamson. 
 
Dus als een van de clubleden een Tamson 
heeft zonder merknaam, kan het gaan om een 
van de imitaties van de AI. Ik weet dat er toen 
meerdere van gemaakt zijn. 
Die jongens hadden beter een Luxor na 
kunnen maken, maar die hadden ze blijkbaar 
niet. 
Misschien had een van de medewerkers 
problemen met de Tamson en heeft hem daar 
hersteld, waarop een aantal handige collega's 
de gelegenheid gebruikt hebben op kosten van 
de baas een aantal kopieën te maken. 
Per slot van rekening waren werpmolens luxe 
artikelen in 1957. 
 
Mocht iemand in het bezit zijn van zo'n 
exemplaar dan hoor ik het graag eens; die 
imitaties zijn denk ik heel zeldzaam. 
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