
Mol & Wilco 
een bewogen Hollandse hengelsporthistorie 

 
Voor regelmatige bezoekers van de Euro-
beurzen vertegenwoordigt de heer Wim J. de 
Mol inmiddels een vaste waarde. In scherp 
contrast met de uitstallingen op de meeste 
tafels, is zijn tafelinrichting een oase van rust 
voor vermoeide verzamelaarogen. Hier geen 
gooi- en smijtwerk van hengels, molens of 
toebehoren, maar keurig opgestelde voorraad-
dozen en draairekjes met etages, waarin en 
waaraan alles overzichtelijk is uitgestald. 
Dat ook onze vele buitenlandse bezoekers en 
standhouders de weg naar zijn tafels feilloos 
weten te vinden, is niet verwonderlijk. Waar 
vindt men immers nog geleideogen van 
Agatine, Chromex en Seymo en afdekplaatjes, 
reelringen, cones en stootdoppen voor Pezon 
& Michel-hengels? Bovendien beschikt de heer 
de Mol over een welhaast encyclopedische 
feitenkennis van de Nederlandse hengelsport-
historie van pakweg de laatste 50 jaar. Het 
leek schrijver dezes daarom interessant een 
poging te ondernemen een deel van deze 
geschiedenis, aan de hand van de 
ontwikkelingen rond Mol & Wilco in gesprekken 
met de heer de Mol (hierna: WdM) vast te 
leggen. 
 

 
Mol & Wilco 1964 

 

Allereerst dan die handelsnaam “Mol & Wilco”. 
Het eerste deel hiervan spreekt voor zich, 
maar wie was/is “Wilco”? 
Wilco staat voor de heer W.L.M. (Willem) van 
Koolwijk (hierna: WvK), die van beroep 
acrobaat was en met zijn act door heel Europa 
toerde. De vader van WdM bouwde al voor de 
oorlog hengels voor de vader van WvK. Deze 
had een winkel in de Frans Halsstraat 72 in 
Amsterdam. Aangezien de winter een slappe 
tijd was voor variétéartiesten, wilde WvK in 
deze periode graag wat om handen hebben. 
Daarom besloten de vader van WdM en WvK 
compagnons te worden en samen een 
hengelsportzaak te starten, waarvoor WvK de 
naam bedacht. Op 1 juni 1949 openden zij hun 
winkel “Mol & Wilco” in de Nic. Beetsstraat 73 
te Amsterdam. Deze zou daar tot 1 oktober 
1975 gevestigd blijven, toen zij in het kader 
van de stadsvernieuwing werd gesloopt. 
 
Door zijn optredens in het buitenland, had WvK 
in Denemarken de heer Rasmussen leren 
kennen. Deze was een begenadigd 
kunstenaar: violist, schilder en hengelbouwer, 
die bij de Amerikaanse firma Leonard en het 
Engelse bedrijf Milward had gewerkt. Deze 
Rasmussen had een compagnon die machines 
fabriceerde, w.o. een speciale splitcane-
machine, die twee belangrijke functies in zich 
verenigde: het afvlakken van de knopen en het 
in de juiste driehoeksvorm frezen van de 
handmatig gespleten splitcanestrips. Aange-
zien de bast van de tonkin zeer hard is, 
maakte men daarvoor gebruik van diamant-
beitels. 
 
Ten tijde van de Watersnoodramp in 1953 
bezochten WvK en de vader van WdM, de 
heer Rasmussen in Denemarken en schaften 
zich een dergelijke freesmachine aan. Verder 
kochten zij een lijm-, een kurk- en een 
wikkelmachine. 
Deze machines kwamen in de zaak in de Nic. 
Beetsstraat 73 te staan. Na de freesmachine 
vormde de lijmmachine het essentiële hulp-
middel in dit gerationaliseerde hengelbouw-
proces. Deze zorgde voor de benodigde druk 
door het aanbrengen van kruiselingse 
wikkelingen bij de verlijming van de zes split-
canestrips. Het gebruik van de machine om de 
handmatig gemonteerde kurken tot een 
handgreep te polijsten, als ook de wikkel-
machine om de geleide ogen te bevestigen, 
resulteerden in verdere efficiencyvoordelen bij 
het afmonteren van de hengelblanks. 



 
Het Milward-procédé dat de vader van WdM bij 
het bouwen van splitcanehengels toepaste, 
hield o.a. in dat de splitcanestrips een 
nabewerking ondergingen. Met behulp van een 
gasbrander werden de strips van overtollig 
vocht ontdaan, waardoor het cane harder en 
dus sterker werd. Deze behandeling gaf het 
materiaal ook de zo kenmerkende donkere 
kleur. Een verder typerend kenmerk van 
volgens het Milward-procédé gebouwde 
hengels was het gebruik van tweekleurig, 
gevlochten wikkelgaren 
 
Toen de heer Rasmussen een half jaar later in 
Amsterdam op bezoek kwam, was hij verbaasd 
hoe goed de vader van WdM de hengelbouw 
reeds onder de knie had. Op zich was dat 
minder verwonderlijk als men weet dat de Mol 
Sr. meubelmaker van beroep was, hierdoor het 
materiaal als het ware van nature aanvoelde 
en aldus spoedig tot hengels van een hoge 
perfectie wist te komen. 
 
WdM acht het Milward-procédé technisch 
superieur te zijn aan de hengelbouwtechniek 
zoals bijv. Pezon & Michel die toepaste. In 
plaats van het bamboe te splijten, hetgeen 
men bij splitcane toch meent te mogen 
verwachten, zaagde P&M het tonkin in de 
benodigde strips, dus dwars door evt. nerven 
heen, hetgeen natuurlijk een verzwakking van 
het materiaal betekent. De destijds enorme 
productie noopte P&M hier echter toe; zij 
konden zich immers niet teveel uitval 
permitteren. Tevens had het door P&M 
gebruikte cane een lichtere kleur, doordat de 
strips middels infrarood lampen werden 
gedroogd/gehard i.p.v. door een gasvlam. 
 
Onder de merknaam “Mol & Wilco” werden in 
de loop der tijd vele soorten hengels gebouwd, 
aanvankelijk van splitcane, later ook van glas. 
Hieronder volgt een kleine greep uit het 
assortiment splitcanehengels. Vlok- en spin-
hengels variërend van ultralicht, 7 ft, 1-3 gr. tot 
medium-zwaar, 7 ft, 8-16 gr. 
Één type vliegenhengel gebouwd naar het 
voorbeeld van P&M’s “Skish”. Diverse types 
driedelige karperhengels: light, 270 cm, 16/00; 
medium, 300 cm, 20/00 en heavy, 330 cm, 
24/00. Een zeehengel met de beeldende naam 
“The Surf”, 300 cm, 20-40 gr. maakte 
eveneens deel uit van het hengelgamma. In de 
catalogus van 1964 vinden wij “The Surf” 
overigens terug, nu als dubbelwandige 
glashengel, in twee -aanmerkelijk zwaardere-
uitvoeringen. 
Op de regel dat Mol & Wilco hun 
hengelproductie exclusief in eigen winkel 

verkochten, bestond slechts één uitzondering: 
de firma Sciarone in Den Haag, later in handen 
van de bekende hengelsportpublicist Cor van 
Beurden, verkocht de hiervoor beschreven 
karperhengels van Mol & Wilco onder eigen 
merk. 
 

 
Uit de Mol & Wilco catalogus van 1964 

 
WdM heeft de gehele ontwikkeling in de 
hengelbouw van nabij meegemaakt. Na 
splitcane kwam volglas, daarna holglas. WdM 
geeft nog steeds hoog op van het 
Amerikaanse Conolon-glas, dat volgens hem 
kwalitatief het beste was met een relatief 
strakke actie. Zo bouwden zij van dit materiaal 
onder meer een 260 cm lange 
snoekbaarshengel, die “The Flush” werd 
gedoopt en gretig aftrek vond. 
 
De prijscouranten van Mol & Wilco, jaargangen 
1962 en 1964, die mij voor dit artikel ter 
beschikking zijn gesteld, vermelden op de 
voorzijde, in alle bescheidenheid: “De 
bestgesorteerde hengelsportzaak in 
Amsterdam”. Bij bestudering van het in de 
catalogi vermelde assortiment blijkt inderdaad 
dat de verscheidenheid van de gevoerde 
artikelen enorm was. 
 
Volgens WdM verkochten zij in hun winkel 
destijds alleen al ca. 60 molentypes, waarvan 
ook altijd alle beschikbare linkshandige 
modellen op voorraad waren. Onder deze 
molenmerken bevonden zich o.a. – bij Iwan zal 
nu het water in de mond lopen – Massart, 
Tamson, Nylisto en Ariston. Van de geheel uit 
kunststof vervaardigde Nylisto-molens ver-
kochten Mol & Wilco in totaal 25 exemplaren. 
Korte tijd nadien ontving men 26 Nylisto’s ter 
reparatie retour! Naar later bleek, was één 
molen elders gekocht. Door warmte gingen de 



kunststof tandwielen al spoedig wijken; later 
werden deze door metalen tandwielen 
vervangen. 
 
Met veel plezier heb ik kennis genomen van 
m.n. het assortiment Luxor molens, die voor 
een gemiddelde hengelaar toentertijd een 
vermogen moeten hebben gekost; Luxor Luxe, 
f 49,50; Luxor Spécial, met 2 spoelen, f 60,- 
(prijscourant 1962). Niet minder was ik geboeid 
door het uitgebreide spinnerassortiment. Mijn 
favoriete spinners, de Luxor Rafale en Succès 
waren toen in goud en zilver in bijna alle maten 
voor ca. f 1,- verkrijgbaar. Degene die mij nog 
kan helpen aan de grootste maten 
spinnerbladen van Rafale, 43 of 50 mm en/of 
Succès, 42 of 50 mm, zou mij hiermee een 
buitengewoon genoegen doen. 
 

 
Ru-molens uit de catalogus van 1964 

 
In september 1969 heeft Mol & Wilco de 
complete voorraad en inventaris van de firma 
J.E. Endert vh. Gebrs. Wasterval over-
genomen. Dit was destijds kwalitatief gezien 
de beste groothandel in de hengelsport. Leo 
Besters, die als vertegenwoordiger voor Endert 
werkte en boven de zaak woonde, werd door 
Mol & Wilco in dienst genomen. De groot-
handel werd voortgezet in de Wilhelminastraat 
6 in Amsterdam en wel tot 1 januari 1975, 

waarna deze naar de Binderij in Amstelveen 
verhuisde. 
 
In het najaar van 1969 bezochten Leo Besters 
en WdM de fabriek van Pezon & Michel in 
Amboise, waarbij WdM de exclusieve 
verkooprechten voor P&M en Luxor voor 
Nederland verwierf. Toen Leo Besters na 
enige tijd in dienst trad bij Den Holder en 
vervolgens bij Malevé, besloot WdM de 
vertegenwoordiging zelf te gaan verrichten en 
bezocht aldus de hengelsportwinkeliers in den 
lande. 
 
Momenteel, sinds 1 juni 2003, is de 
hengelsportgroothandel in afgeslankte vorm 
ondergebracht in een pand aan de Hoofdstraat 
in Kudelstaart. Nog altijd bezoekt WdM zelf zijn 
afnemers. Verder heeft hij gezien zijn 
curriculum vitae een zeer bewogen sociaal 
leven, zoals binnen organisaties als DIBEVO, 
de EFTTA en de Stichting Nationale 
Voorlichting Hengelsport. Zo bedacht hij onder 
meer de Nationale Hengeldag, aangezien door 
de afschaffing van de gesloten tijd de 
gebruikelijke koopimpuls verdween. 
 
Het bezoeken van de verzamelbeurzen doet 
WdM grotendeels, zoals velen onder ons, uit 
een hang naar nostalgie. Tijdens zijn rondes 
langs de tafels geniet hij ervan zoveel zaken 
tegen te komen die Mol & Wilco destijds 
verkochten. Ook verzamelt hij, o.a. Oud-
hollands materiaal, zoals mahoniehouten 
tuigenplanken, wormendozen en baarston-
netjes, verder de eerste lichtgevende dobbers 
(bestaan al zo’n 40 jaar) en Luxor molens. 
 
En hoe staat het met het vissen? Plechtig heeft 
WdM zichzelf beloofd, ondanks zijn volle 
agenda, voldoende tijd vrij te maken om weer 
vaker te gaan vissen, als het lukt elke 
maandag, het liefste op karper en snoekbaars. 
Mooi water heeft “De Weesper” in ieder geval 
in overvloed en aan de materialen kan het niet 
liggen… 
 

John C. Bel 
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