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In deze nieuwe rubriek gaan we in de toekomst 
aandacht besteden aan hengelsportartikelen die 
het predikaat “gemaakt in holland” mogen 
dragen. In eerste instantie gaan we daarbij 
speciale aandacht besteden aan de (weinige) 
werpmolens die in ons land zijn gemaakt. 
De meest tot de verbeelding sprekende 
werpmolen is zonder twijfel de legendarische  
MASSART. 
 

 
 
We zijn er op grond van de ons ten dienste 
staande gegevens altijd van uit gegaan dat die 
werpmolen werd gemaakt door ene J. DE 
VRIES, woonachtig in Groningen op de 
Bachkade 13. Deze geheel uit kunststof 
vervaardigde molen had een absoluut unieke 
pick-up die we tot nu toe nergens ter wereld op 
een andere werpmolen hebben zien 
toegepast.De ontwerper van de MASSART had 
het zich dus niet gemakkelijk gemaakt en niet 
klakkeloos bestaande modellen nagemaakt. 
Alleen al die pick-up maakt de MASSART  tot 
iets heel zeldzaams. 
Uw dienaar heeft aan veel verzamelaars die 
gekke pick-up mogen demonstreren en allemaal 
waren ze diep onder de indruk van dit 
hoogstandje. 
 
ALLEEN… dit bijzondere molentje had een hele 
grote fout: JE KON ER ABSOLUUT NIET MEE 
VISSEN !!! 
De pick-up was net als de rest  van kunststof en 
ik hoef geen tekening te maken van de gevolgen 
als het nylon over de kunststof ging schuren. 
Dat is dan ook de reden dat er maar zo weinig 
MASSARTS zijn overgebleven.!!!! 
We hebben het vermoeden dat er totaal maar 50 
MASSARTS zijn gemaakt, maar weten wel zeker 
dat het merendeel daarvan door woedende 
sportvissers in de plomp is gesmeten. 

Op dit ogenblik zijn er met zekerheid 9 
MASSARTS in handen van Nederlandse 
verzamelaars, het merendeel daarvan ongebruikt 
en dus nog gaaf. 
 
Toch was er bij sommige verzamelaars nog 
twijfel of de MASSART wel een echt  Nederlands 
product zou zijn. 
Een van onze bestuursleden had namelijk een 
Massart opgedoken in …Frankrijk en dat feit 
heeft lange tijd twijfel gezaaid in onze gelederen. 
Maar toen kwam ons lid Wim de Mol met het 
verlossende bewijsstuk op de proppen, waarmee 
de MASSART definitief tot  een product van 
Nederlandse bodem kon worden bestempeld.  
Dat bewijsstuk bestaat uit een originele factuur, 
gedateerd 20 mei 1958, van fabrikant J.DE 
VRIES, voor levering van 12 MASSARTS tegen 
de prijs van NLG 7.20 per stuk aan de 
hengelsportzaak van Mol en Wilco in 
Amsterdam. 
 
De bezitters van de MASSART kunnen nu rustig 
slapen, ze bezitten een zeldzaam juweeltje van 
Nederlands fabrikaat. En de andere 
verzamelaars zullen nu met hernieuwde ijver op 
zoek gaan naar deze werpmolen. Denk vooral 
aan al lang bestaande hengelsportzaken die ze 
misschien nog als winkeldochter in een stoffig 
hoekje hebben staan. 
 
Toch blijven er nog enige vragen betreffende de 
MASSART bestaan. 
We roepen onze leden op om mee te helpen aan 
het beantwoorden van die vragen.We willen 
graag weten wie J.DE VRIES eigenlijk was en 
welk bedrijf hij had. 
Misschien dat navraag bij de kamer van 
koophandel ons verder zou kunnen helpen, of 
informatie bij de bankrelatie. 
 
Is er een verzamelaar die in Groningen of 
omstreken woont en wellicht opheldering zou 
kunnen verschaffen? 
 
Vriend Wim de Mol zijn we veel dank 
verschuldigd voor zijn medewerking. Via zijn 
jarenlange ervaring als hengelsporthandelaar 
zijn we door hem op het spoor gezet van 
mogelijk nieuwe ontdekkingen van Nederlandse 
werpmolens. 
 
U hoort beslist nog meer van ons. 
 

Iwan Garay 


