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Huisvlijt 
 

Op een veiling in Engeland wist ik de hand te 
leggen op een wel heel bijzondere werpmolen. 
De molen werd aangeboden met alle 
materialen door de maker zelf gemaakt, alles 
keurig verpakt in een handgemaakte houten 
kist. 
 
De set bestond uit een werpmolen een reel en 
reserve onderdelen, gereedschap, oude lijnen, 
vliegen en kunstaasjes. Ook zaten er in de kist 
kranten artikelen uit 1951(!) en een oude foto 
van een vis die met de set was gevangen. 
 

 
Deze leuke koffer met extra spoelen en 
toebehoren maakte mijn vondst tot een 
topper 

Het pronkstuk is de handgemaakte werpmolen 
die een verzamelaar laat watertanden. Zo mooi 
en precies gemaakt dat de maker 
waarschijnlijk een achtergrond moet hebben in 
de klokkenmakers-wereld want alle 
onderdelen, zoals tandwielen zijn met de hand 
gestoken. 
 

 
Handwerk door een vakman dit met de 
hand gestoken koperen tandwiel 

De molen is geheel opgebouwd uit koper en 
brons en loopt als een tierelier, en te bedenken 
dat we hier een molen hebben zonder lagers. 
De molen is uitgevoerd met een goed 
werkende halve beugel en de spoelen zijn zelf 
gedraaid uit een materiaal dat lijkt op plastic. 
Op de zijkant van de molen is het volgende 
gegraveerd: 
 
T.B. Rose 
86 Wesley Grove, 
Idle 
Bradford 
1951 
 

 
De T.B. Rose in al z’n glorie 

 
Dat zal waarschijnlijk de maker van de molen 
zijn, helaas heb ik geen verdere gegevens 
over de maker kunnen vinden tot nu toe. 
 
Wat me het meeste aansprak in de molen, is 
het vakwerk dat de maker heeft geleverd. Dan 
bedoel ik het mechanisme, de molen werkt 
namelijk zo perfect qua overbrenging, zonder 
enige tolerantie, en de lijn wordt perfect op de 
juiste plaats op de spoel gebracht. 
 
Dat is namelijk nogal een moeilijk probleem om 
uit te denken, maar door deze maker perfect 
opgelost. Ik heb dit besproken met enkele 
Amerikaanse verzamelaars van "Custom 
made" werpmolens en die konden mij vertellen 
dat het opspoelen van de lijn zelden of nooit 
goed werkt op handgemaakte werpmolens. Ik 
ben dus best tevreden met mijn vondst ! 
 

 Jan Haanstra

 


