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Ode aan een Bretton 
 
Je ziet ze niet zo vaak meer aan de 
waterkant, de "Bretton"-molens uit de Vallée 
d'Arve, Cluses, Frankrijk. Inderdaad, pal 
naast de fabriek waar Mitchell het licht zag. 
Het merk bestaat niet meer, maar heeft wel 
een lange geschiedenis achter zich. 
 
Vroeger had ik er eentje, een bordeauxrode 
Bretton 104 die een tijdje onder de 
spinhengel heeft gehangen tot de beugel een 
keer los hing door een afgebroken moertje, 
en reserve onderdelen waren toen niet te 
vinden. 
 
Een tijdje geleden is er een boek uitgekomen 
over de molens uit Cluses en daarop volgde 
een apart boek over Bretton. Na het 
aanschaffen van dit "Bretton"-boek 
geschreven door Luc Barthelot, heb ik een 
goede indruk gekregen over de geschiedenis 
van het merk en de uitgebrachte types. In 
tegenstelling tot de geschiedenis van 
Mitchell, is bij Bretton wel veel bewaard 
gebleven. 
 
Ik had al zeer positieve verhalen gehoord 
over hun onverwoestbare zeemolens. De 
logische stap voor mij was om op zoek te 

gaan naar een voor mij geschikte Bretton, en 
deze te gaan proberen. Na een speurtocht op 
het net, viel mij op dat de gemiddelde prijzen 
voor deze molens relatief laag waren, dit voor 
lief genomen ging ik op zoek. Op de vrijmarkt 
had ik succes en vond een blauwe Bretton 
805 in een goede staat, en voor een 
schappelijk prijsje werd ik de nieuwe 
eigenaar. 
 
Wat me opviel toen ik de molen aan het 
schoonmaken was, was de degelijke 
constructie en het mooie loopwerk, het 
kogellager mooi in het zicht waardoor het 
geheel gemakkelijk te onderhouden is. De 
spoel van de 805 zit vastgedraaid op de as 
en wordt gelocked door de slipknop. Een wat 
merkwaardige constructie omdat bij het in 
werking gaan van de slip, de slipknop nog 
wel 
eens mee wil draaien met de spoel waardoor 
de slipafstelling ontregeld wordt. 
 
Maar goed, verder een prima "kwaliteits"-
molen, wat voor mij betreft geldt voor de 
meeste Brettons. 
 

Dries Hanzens 
 

 
 

 


