
ANTWOORD AAN ADRIE MOUTHAAN 
 
In het vorige nummer van 'De Vissende 
Verzamelaar' (nr 8) doet onze vriend Adrie 
Mouthaan kond van zijn zieleleed over het feit 
dat hij nog nooit een ARISTON heeft gezien, laat 
staan in zijn handen heeft gehad. Wel, Adrie, dat 
geluk heb ik wel beleefd; sterker nog, ik heb er 
zelfs twee in mijn bezit. Ik slaap daar overigens 
niet beter door. 
 
Waarom twee?  
Wel, ze verschillen onderling iets en zijn daarom 
beide verzamelwaardig. Dat ze roestvrij zouden 
zijn is overigens een lachertje. Het gewicht klopt 
daarentegen wél. Opvallend afwijkend van vorm 
is het verloop van het molenhuis naar de hen-
gelgreep. Wil je een en ander demonteren, dan 
splijt de molen van onder tot boven in twee 
helften. 
 
Ik ben verder tot een merkwaardige ontdekking 
gekomen toen ik de twee ARISTON'S ter hand 
nam. Op het carter (= molenhuis) van het meest 
gave exemplaar staat duidelijk de vermelding 
ARISTON. Wie schetst echter mijn verbazing 
toen ik op de molenvoet las: METRON. Ik ben 
die naam ooit in publicaties tegengekomen en 
vanaf dat ogenblik prijkte deze naam op mijn 
verlanglijstje. Ooit kocht ik een Zwitsers molentje 
met de naam METRO. Maar van de METRON 
viel geen spoor te bekennen. Nooit...  
 

Welnu, de  ARISTON ís de METRON en 
omgekeerd. (Mysterie opgelost). 
Conclusie: ARISTON is een werknaam van 
importeur Kamerling. Bewijs: ARISTON hengels! 
 
NYLISTO 
 
Ik weet bijna zeker dat de WALTCO in 
Nederland onder de naam Nylisto is verkocht. 
Wie kan hier meer over vertellen? 
 
MASSART 
 
De MASSART blijft door zijn zeldzaamheid de 
gemoederen van Nederlandse verzamelaars 
bezig houden. Tot anders is bewezen, gaat de 
MASSART als NEDERLANDS fabricaat door 
het leven - al doet de naam Frans aan. Ik heb de 
MASSART aan vele Franse verzamelaars laten 
zien, maar niemand herkende het ding. En ook 
Bernard CAMINADE maakt er in zijn boek 'Les 
Moulinets Français' geen gewag van. Dus zelfs 
als de MASSART van Franse origine zou zijn, 
dan nog is het een zeldzaamheid. (In Nederland 
vijf exemplaren bekend). Hoe dan ook: de 
discussie blijft open. Trots zijn we overigens niet 
op de MASSART en de TAMSON als producten 
van eigen bodem. We hadden beter verdiend... 
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