
WERPMOLENS VAN NEDERLANDS FABRIKAAT 
 
Jawel, u leest het goed. Werpmolens van 
Nederlands fabricaat. Misschien dat u het niet 
wist, maar er zijn in het grijze verleden wel 
degelijk twee fabrikanten geweest die zich 
daadwerkelijk hebben beziggehouden met de 
fabricage van werpmolens. En misschien wel 
meer dan twee. 
 
TAMSON 
 
De bekendste Nederlandse molen is de 
TAMSON uit Den Haag die gemaakt is door 
een ijzerwarenfabriek en wel omstreeks 1947. 
De TAMSON was een uit aluminium gemaakte 
werpmolen met een nogal zwak binnenwerk. 
Met andere woorden: een molentje dat nogal 
snel de geest gaf. 
Er bestaat een rechts- en linkshandige 
uitvoering met diepe en ondiepe spoelen. 
Dezelfde fabrikant maakte ook een naamloos 
snoekreeltje. 
De totale productie bedraagt ongeveer 9.000 
en in verzamelaars kringen is de vraag naar 
TAMSON's verzadigd, omdat er niet lang 
geleden fabrieksnieuwe winkeldochters 
opdoken. 
 
MASSART 
 
Wat betreft constructie was de TAMSON er 
een van dertien in een dozijn en echt geen 
product dat aanspraak maakt op vaderlandse 
trots. 
Nee, dan de MASSART! Deze werpmolen 
werd door een Groningse fabrikant gemaakt, 
die er een technisch hoogstandje van maakte. 
Het pick-up systeem werd bediend door de 
hendel naar achteren te draaien waardoor de 
pick-up rol in de spoel verdween. Na het 
werpen draaide men aan de hendel en... 
voilà.... daar sprong de pick-up uit de spoel om 
de lijn te vangen. 
Werkelijk geniaal, absoluut origineel en iedere 
verzamelaar die de MASSART in handen 
krijgt, slaakt bij voortduring kreten van 
bewondering. 
Het juweeltje had slechts één makke: het was 
vervaardigd uit kunststof. Ook de pick-up, dus 
u kunt wel raden wat er gebeurde als de vislijn 
over de kunststof schuurde... 

Kortom; met de MASSART kon men maar één 
keer vissen en daarna was het echt een 
wegwerpmolen geworden. 
Het is dus geen wonder dat de MASSART 
geen lang leven was beschoren. In 1958 
schijnt fabrikant J. de Vries, Bachkade 13 uit 
Groningen een 50-tal MASSART's gebouwd te 
hebben (Waar komt die naam vandaan?) en 
het merendeel daarvan is of direct weggegooid 
of als winkeldochter blijven liggen. 
 
Mij is het bestaan bekend van vier complete 
MASSART's (en nog één kapotte) en dat is 
dan ook de reden dat verzamelaars fanatiek 
jacht maken op deze unieke exemplaren. 
 
WIE NOG MEER? 
 
Na de TAMSON en de MASSART, waarvan 
we zeker weten dat het echte Nederlandse 
producten zijn, komen de twijfels. Zo bracht 
groothandel Kamerling uit Amsterdam in 1956 
de NYLISTO werpmolen op de markt waarvan 
velen beweren dat het Nederlands fabricaat 
zou zijn. Het molentje was geheel uit nylon 
vervaardigd (ook de tandwielen) maar leek op 
de Amerikaanse WALTCO NY-O-LITE. We 
laten ons graag overtuigen, maar voorlopig 
gaan we ervan uit dat het hier géén 
Nederlands fabricaat betreft. 
Hengelsporthandelaar Peeters vertelde ons 
dat er in Abcoude iemand was die werpmolens 
bouwde, maar helaas hebben we nog nooit 
een uit Abcoude afkomstige werpmolen 
gezien. Wie wel? 
 
EIGENBOUWERS AANTREDEN 
 
Geloof het of niet, er lopen (en liepen) in ons 
landje handige lieden rond die in de winkel of 
thuis een werpmolen ter hand nemen en dan 
denken: "Zo'n ding maak ik wel effe zelf". 
En dan wordt het lachen geblazen, want het 
merendeel van die handige doe-het-zelvers 
maakt werpmolens naar eigen inzicht. Ik heb 
me als verzamelaar gespecialiseerd op die 
eigenbouw werpmolens en ik heb momenteel 
16 verschillende exemplaren. Van mijn vriend 
Tiny Gosen (een begenadigd 
instrumentenmaker en dito visser) heb ik alle 



vijf molens die hij ooit heeft gemaakt; echte 
juweeltjes. 
In het Noord-Hollandse zat ooit een 
eigenbouwer die meerdere zelfbouw cross-
winders schijnt te hebben gemaakt; daarvan 
zijn twee exemplaren bekend. 

Tot zover onze kennis van Nederlandse 
werpmolens. Wie deze kennis kan aanvullen 
en uitbreiden is op het redactieadres van harte 
welkom. 
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