
DE EXPOBOX 
 
 

Bij wijze van experiment prijkte er op 
de laatste EUROBEURS op de tafel 
van uw dienaar een glazen EXPOBOX.  
 
De bedoeling van deze vitrine is om in 
de toekomst tijdens iedere beurs iets te 
exposeren wat u niet iedere dag tegen 
komt, maar waar uw belangstelling 
ongetwijfeld naar uitgaat. 
 
Zo was er in de EXPOBOX ditmaal een 
verzameling werpmolens te zien onder 
de noemer: “made in Holland”. Met 
name de uiterst zeldzame MASSART 
kon nu door iedere verzamelaar 
worden bewonderd, naast de meer 
courante TAMSON werpmolens en 
reels. 

 
Het mes sneed naar twee kanten. Van Arie Saueressig heb ik ooit een molen gekocht die alle 
kenmerken had van een zelfbouwmolen. Arie deelde mij mede dat het waarschijnlijk ging om een 
molen waarvan er meerdere waren gemaakt. Reden voor mij deze molen onder het motto RAADSEL 
in de box te plaatsen. Op de molen, die als een zgn. cross-winder was uitgevoerd, was geen enkel 
merkteken te bekennen. 
 
Niemand minder dan ons lid, de heer Willem Mol, heeft tot onze vreugde dit raadsel kunnen oplossen 
met de sensationele mededeling dat deze molen wel degelijk in serie vervaardigd is en nog wel in 
Nederland. Sterker nog, hij heeft deze naamloze molens destijds als hengelsporthandelaar in zijn 
winkel verkocht. Oef, dat is me even een sensatie: een derde werpmolen van Nederlands fabrikaat!!! 
 
Aangezien deze werpmolen werd vervaardigd door de heer BRASSER uit Amsterdam, neem ik de 
vrijheid deze molen de BRASSER te dopen. De heer Brasser was een verwoed visser, die vaak op de 
Bosbaan viste en oliepompen maakte. De BRASSER werpmolen is een zeer robuuste molen met een 
respectabel gewicht van 800 gram! Andere kenmerken zijn: een vuurrood vierkant carter en een rode 
slipknop. De spoel en het molenhuis zijn gemaakt volgens het cross-wind principe – “geleend” van de 
Engelse cross-winders – en in aluminium uitgevoerd. Verder een korte slinger met een houten 
greepje. De lijnvanger is van het vinger pick-up model. Voilà, het signalement van de derde 
werpmolen van Nederlands fabrikaat, een ware ontdekking!!! Volgens de heer Mol zijn er in de periode 
1948-1949 ongeveer 50 tot 100 BRASSERS gebouwd en gezien de oerdegelijkheid ervan moeten er 
nog meerdere in Nederland rondzwerven. 
Aan u, verzamelaars, de opgave om nog meer BRASSERS te ontdekken. Misschien dat ze even 
zeldzaam worden als de MASSARTS!!! 
 
Maar er is nog meer nieuws van het Nederlandse front. Alweer volgens de heer Mol zijn er nog twee 
werpmolens in Nederland gemaakt, en wel de NYLISTO uit Weesp en de ARISTON uit Kamerling. 
Toevallig heb ik een ARISTON en weet dat in het voetje METRON staat gegraveerd. En toevallig heb 
ik ook een NYLISTO, No. 26846, met op het carter de vermelding: “AMCO comp.”. Deze werpmolen is 
geheel vervaardigd uit NYLON en gezien het productienummer lijkt het me hoogst onwaarschijnlijk dat 
dit een molen van Nederlands fabrikaat is. 
 
 
 
 
 



Afbeelding uit "Mulinelli da Pesca 
Italiana" door G. Cavatorti 
 
Kortom: het speuren naar werpmolens 
van Nederlands fabrikaat is nog niet 
beëindigd en we nodigen iedere 
verzamelaar uit om te speuren naar de 
waarheid. We houden ons aanbevolen. 
 
Het tweede raadsel in de EXPOBOX 
was een ZAMA, een bakelieten 
werpmolen. Het is het allereerste 
werpmolentje dat ik ooit in handen 
kreeg en dat de verzamelbacil in mij 
deed ontwaken. Sinds ik dat ding heb, 
vraag ik aan iedere verzamelaar of ie 
de ZAMA kan thuisbrengen. Tien jaar 
lang heb ik tevergeefs die vraag 
gesteld, zonder daar ooit antwoord op 

te krijgen. Komt me op de beurs ene Giorgio Cavatorti, één van die drie Italiaanse bezoekers, 
achteloos vertellen dat de ZAMA een Italiaanse molen is. 
Ik had net zijn boek MULINELLI DA PESCA ITALIANI gekocht en hij liet me op pagina 188 een foto 
van de verloren zoon zien. Classificatie: uiterst zeldzaam; in Italië slechts twee exemplaren van 
bekend!!! 
 
Tja, dat zijn toch leuke dingen voor een verzamelaar. Ik kreeg direct een vorstelijk bod voor de ZAMA, 
maar heb dat duizelend afgeslagen en ga eerst eens lekker nagenieten… 
 
Op de volgende EUROBEURS in 2003 zal Yvan Bonnevalle de EXPOBOX vullen met de uiterst 
zeldzame ILLINGWORTH werpmolens. Mis dat niet, want dat komt nooit meer terug!!! 
 
 Iwan Garay
 Foto “Massart”: Herman Verswijveren
 

 
 

 

 


