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Het wonder ABU 505 
 
Ergens in de vroege jaren zestig kwam mijn 
oom Toon terug van een vakantie in Zweden 
met een voorwerp waarmee hij links en 
rechts verbazing en bewondering oogstte: 
een futuristisch model werpmolen. Het was 
een uitvinding die daar in Zweden volgens 
hem nog maar net te koop was. Het ding zag 
er prachtig uit: zwart met rood en heel strak 
en compact van vorm. Maar eerlijk gezegd 
kon ik er geen wijs uit. Het was een heel 
ander soort molen dan dat saaie grijze ding 
van de man die altijd bij ons in de buurt op 
karper zat te vissen. Je zag geen kop rond de 
spoel draaien en er zat ook geen beugel op, 
dus hoe het werkte was me een raadsel. 
"Dit…", zei oom Toon plechtig, en hij hervatte 
zijn zin na een korte pauze waarin de 
spanning werd opgebouwd, "Dit nu is een 
ABU vijf-nul-vijf... Het nieuwste van het 
nieuwste! Een werpmolen met een 
halfgesloten kap! Kan nooit wat mee 
misgaan!" Hij prees het ding aan als een 
marktkoopman, al was die reclame ook 
zinloos, want het bezit van zo'n technisch 
wonder lag ongetwijfeld ver buiten mijn 
bereik. "En daar gaan wíj mee vissen, Hans! 
In Polsbroek! Op de baars! Ik neem wel een 
hengeltje voor je mee en dan mag jij het ook 
eens even met deze molen proberen." Een 
adembenemend voorstel... 
 

 
 

Dus wij een aantal dagen later naar 
Polsbroek, waar oom Toon en zijn broer 
ergens achter een boerderij een eigen 
watertje gepacht hadden. Ik herinner me een 
bruggetje waar een sloot onderdoor liep die 
vanuit een dichtbegroeid stuk wildernis kwam 
en naar een door knotwilgen omgeven kom in 
de weilanden liep. Wij zaten gehurkt op het 
bruggetje en visten in de sloot, die volgens 
oom Toon stampvol baars zat: "Ze komen 
hier allemaal langs als ze van het ene naar 
het andere water gaan, dus we zitten hier 
zogezegd langs een snelweg vol baarzen." 
Dat klopte. De ene na de andere baars 
vergreep zich aan onze wormen en sleurde 
het vrolijke steekdrijvertje opgewekt de diepte 
in. Er waren knapen bij van wel tegen de 
dertig centimeter, wat volgens mijn 
toenmalige standaard één maat boven 
kolossaal was. Oom Toon wees mij hoe je 
het molentje moest bedienen, vasthouden 
met twee vingers voor en twee achter de 
molenvoet, wijsvinger op de zwarte ring 
voorop, even drukken en de lijn kwam vrij, 
tuig met aas laten zakken of met een klein 
huppeltje een meter verderop deponeren, 
een klein stukje naar voren met de slinger en 
... je was alweer klaar om binnen te draaien. 
Een wonder van eenvoud en doelmatigheid. 
Ik had het gevoel dat ik met die molen in mijn 
hand een enorme macht bezat: dat ik 
onverslaanbaar was. Een ABU 505 ... Later 
zou ik er ook een kopen, dat stond vast. Ik 
waagde me er nog maar niet aan om te 
schatten hoeveel keer autowassen mij nog 
van dat moment van triomf en gelukzaligheid 
scheidden. Maar mijn tijd zou komen! 
 
Kinderlijke dromerijen. Ik geloof dat we die 
nooit helemaal kwijt raken, als we geluk 
hebben. Een ABU 505 heb ik uiteindelijk nooit 
in mijn bezit gekregen. Wel, veel later, de 
opvolger ervan: de ABU 506. Die was 
technisch weer wat verbeterd, had net als de 
505 een zwart carter, maar de molenkap was 
metallic grijs van kleur. En dat grijs haalde 
het toch niet bij de dieprood glanzende kap 
van de 505. Die glom als een fraai verpakte 
kersenbonbon. Ik droom er nóg wel eens van. 
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