
ORIGINALITEIT, BIJ SOMMIGEN EEN "HOT ITEM" 
 
In mijn "onschuld" vroeg ik op de laatste beurs 
aan iemand die ik al meer had gezien, of hij 
een purist was. Nee, antwoordde de man. Nou, 
dat is dan maar goed ook, zei ik, want volgens 
mij heeft jouw molen een verkeerde slinger. (Ik 
dacht namelijk de molen te herkennen). Zelfs 
mijn zoon zag de man even verstarren. 
 
Dit deed voor mij de deur dicht. Ik kan het best 
verkeerd hebben, ik ben de paus niet en de 
documentatie zit bij mij in het hoofd of ligt op 
de plank. 
 
En, hoe betrouwbaar is documentatie? Ik heb 
er wel eens met Herman over gepraat, het blijft 
moeilijk. Er kunnen hiaten bestaan tussen 
afbeeldingen op folders en dozen en het 
destijds geleverde product. 
Het lijkt mij goed verklaarbaar! Wanneer een 
fabrikant destijds nog 5000 oude dozen had 
liggen, ging het nieuwe model in een doos van 
een ouder type. Dat ding in die doos, daar ging 
het om, kocht men om te GEBRUIKEN. 
 
De eerste onderdelen van een werpmolen die 
op de een of andere manier vervangen worden 
of wegraken zijn slinger, spoel + slipmoer en 
beugel. Probleem: je hebt een incomplete 
molen. Hoe krijg je die weer compleet, zo 
origineel mogelijk? 
 
Als je vroeger één van die delen van je molen 
kwijtraakte, ging je naar de winkelier en die 
zette er nieuwe op. Als het originele waren dan 
was dat mooi meegenomen. De winkelier was 
een autoriteit. Als je kwam met een opmerking 
dat het niet dezelfde was, kreeg je als 
antwoord: wil je nou vissen of niet? 
 
RILLINGEN 
 
Als je deze reparaties uit vroeger jaren bekijkt, 
zijn die eigenlijk wel origineel? 
Ik zie af en toe reparaties aan vroege 
werpmolens, waarbij mij de rillingen over de 
rug lopen. Dat wordt blijkbaar wél als goed 
ervaren. Dat hier geen greintje originaliteit bij 
komt kijken - erger nog, in mijn ogen althans, 
het volledig ontbreken van enig vakmanschap 
van de reparateur - komt blijkbaar niet ter 
sprake. Vaak wordt de dooddoener uit de kast 
gehaald van: "Ja, maar dit is zo lang geleden 
gebeurd, deze reparatie bezit originaliteit". Zo 
lust ik er nóg wel een paar! 
 

Een voorbeeld over wat mogelijk is: een 
gebroken molenvoet van een oude molen 
gemaakt van een aluminium legering is, en 
vooral was, ook vroeger goed te herstellen 
(lassen dus). Een probleem doet zich hierbij 
voor: je moet de juiste persoon vinden. Dat is 
de moeilijkheid. Hier spreekt de prijs van de 
reparatie en het te repareren object een aardig 
woordje mee als je niet kunt beschikken over 
een goede kennis die dit voor je kan doen. 
 
In 1961 liet ik een ROEN zeemolen, waarvan 
het voorste pootje van de voet was afgeknapt, 
lassen. Behalve dat de verf er af was, 
geschiedde de reparatie perfect. Er zat, nadat 
de las was bijgewerkt, geen gram teveel 
materiaal op. De molen is daarna nog lang en 
intensief gebruikt zonder ooit met de las 
problemen op te leveren. Wel had de lasser 
gezegd dat hij nog nooit zulk inferieur 
materiaal had moeten lassen als van dit 
Tsjechische product. Hier praten we dus over 
een vakkundige reparatie. 
 
Beste mensen als we gaan spreken over 
"origineel", waar praten we dan over? Volgens 
mij gaat het over artikelen variërend van 
enkele tientallen tot enkele honderden 
guldens. Ik zou willen zeggen: gebruik je 
verstand. 
 
VIOOL 
 
Als je leest wat de criteria zijn voor een 
originele Stradivarius, dan lach je je een breuk. 
En die instrumenten leveren tonnen op! Een 
Stradivarius die nog gebruikt wordt, is op vele 
punten gewijzigd, vernieuwd en verbeterd. Dit 
wordt algemeen aanvaard en gewaardeerd in 
de kring van violisten en verzamelaars. 
Kennelijk hebben deze mensen meer 
werkelijkheidszin dan sommige verzamelaars 
van hengelsportartikelen. 
 
Kijk voor de aardigheid eens naar oude 
Engelse auto's en motorfietsen. Als je de 
normen van de purist hanteert, kan 99% naar 
de smeltkroes, want al die apparaten zijn één 
of meerdere malen geheel of gedeeltelijk 
herbouwd. Veel onderdelen worden opnieuw 
vervaardigd, soms geheel handmatig. 
Ga mij nu niet vertellen dat al die mensen 
verkeerd bezig zijn. Laten we blij zijn dat er 
mensen zijn die dat willen doen, anders was 
het al heel gauw einde oefening. 



Het rijden met versleten zuigers, lagers en 
verbrande kleppen en wat dies meer zij, kan 
weinig voldoening geven lijkt mij. Maar één 
ding moet ik toegeven: het ís origineel… 
 
Mijn broertje Peter vat dit verschijnsel heel 
kernachtig samen: "Laat die zeikerds maar. 
Het enige wat ze ooit gepresteerd hebben is 
kritiek leveren op anderen." 
Even een citaat uit het blad "Motorrijwiel" nr. 
18 van 1995: "... puristen en criticasters die 
maar al te gauw klaar staan om met een zuinig 
vingertje naar niet originele onderdelen te 
wijzen. Dat ze zelf dan nooit tot iets komen of 
gekomen zijn, is dan weer een ander verhaal". 
 
Vroeger werd er met molentjes gevist. Daar 
waren ze voor en ze werden op alle mogelijke 
manieren draaiende gehouden. 
Kortgeleden kocht ik nog een Velox die op een 
heel bijzondere manier weer bruikbaar 
gemaakt was. Een reparatie, mooi van 
lelijkheid, doch bijzonder functioneel. Hier kan 
ik waardering voor opbrengen, maar ik weet 
dat het anders kan. Een mooi exemplaar voor 
Iwan, die kan dit soort zaken wel waarderen. 
 
Een werpmolen, nieuw in doos, is prachtig, 
maar heeft zijn kwaliteit nooit bewezen. Ik vind 
een veel gebruikte molen die toch nog in 
goede staat is leuker, die heeft namelijk 
gedaan waar hij voor gemaakt was. 
 
Persoonlijk ben ik veel angstiger voor al die 
houten reels. Enkele jaren geleden zag ik op 
de verzamelbeurs in Utrecht enkele dozen met 
die dingen. Het kopiëren ervan is 
verschrikkelijk eenvoudig, en als je fout wilt is 
ook kunstmatig verouderen niet moeilijk. 
 

WERKEN 
 
Kortgeleden kocht ik voor 4 gulden een 
Supmatic 2 Vitesses. Zo'n ding bevat 7 
tandwielen. Vier geheel kapot en één zwaar 
beschadigd. Ik denk dat het mij 25 uur gekost 
heeft om de tandwielen te kopiëren. Maar nu 
draait hij weer. 
Had ik vroeger zo'n ding gehad, dan had ik de 
tandwielen met de hand gemaakt, reken daar 
maar op. Nu kan ik beschikken over veel 
mechanisch gereedschap waarmee het een 
stuk vlugger en secuurder gaat. Vroeger heb ik 
al molens voorzien van meer of minder 
geslaagde reparaties. Het gevolg was dat je 
weer kon vissen. Daar ging het namelijk om. 
Men was dolgelukkig dat het kostbare 
visattribuut weer bruikbaar was. Originaliteit? 
Daar maalde toch geen mens om. 
 
Ik denk dat de meeste mensen een nuchtere 
kijk op dit soort zaken hebben. Hen bied ik dan 
ook gaarne mijn diensten aan. Ik heb er 
namelijk geen enkel probleem mee om een 
ontbrekend onderdeel te vervangen of naar 
origineel voorbeeld te kopiëren. 
Dit lijkt mij een betere oplossing dan het 
monteren van een onderdeel dat er echt niet 
bij hoort. 
Het voorzien van een nieuw jasje doe ik 
uitsluitend bij molens die er echt niet meer 
uitzien. Wat dat betreft sluit ik mij volledig aan 
bij Adri Mouthaan. Als het even mogelijk is, 
laat het uiterlijk in tact. 
 
Het in mijn ogen verantwoord repareren kost 
mij veel meer dan het ooit oplevert, maar het is 
een leuk tijdverdrijf. 
 

Carl Kuipers 
 
 
 


