
Vertaling van het artikel "Moulinets Anciens” 
verschenen in het maartnummer van "Le Chasseur 

Français”. 
 
Momenteel is in de verkoopzalen de handel in 
oude (vis) molens gekenmerkt door de 
kritische smaak van de kopers. De kloof tussen 
de echt mooie artikelen en het alledaagse 
groeit. In het eerste geval blijken de geraamde 
verkoopprijzen niet enkel juist te zijn, maar 
worden ze zelfs overtroffen dankzij 
enthousiaste bieders. In het tweede geval zijn 
de resultaten van de verkopen ontgoochelend, 
zodat zelfs artikelen door de verkoper werden 
ingehouden. Enkele voorbeelden: geschat op 
FRF 500,- (HFL 165,- OF BEF 3000,-), werd 
een Hardy-spinmolen "The Altex N° 2” in 
goede staat en met bijbehorende kartonnen 
doos -wat een meerwaarde betekent- verkocht 
op een Beaugirard-verkoop voor FRF 1200,- 
(HFL 400,- ofwel BEF 7200,-). Een vliegenreel 
van Hardy, de "Saint John" 3 5/8 in goede 
staat, bracht FRF 900,- (HFL 300,- ofwel BEF 
400,-) op, bij een verwachte prijs die de helft 
van deze som bedroeg. 
 
HARDNEKKIGE BIEDERS 
 
De houten "Nottingham"-reels blijven prijsvast. 
Een model in hout met koper van Hardy werd 
afgehamerd op FRF 900,- (ofwel HFL 300,- of 
BEF 5400,-). Twee eenvoudigere modellen 
werden verkocht voor FRF 800,- (HFL 265,- of 
BEF 4800,-) per paar. 
Daar staat tegenover dat er weinig 
geïnteresseerden zijn voor spinmolens of voor 
modellen die een grote oplage kenden. Zo 
haalde bijvoorbeeld een Bretton 804 amper 
FRF 150,- (HFL 50,- of BEF 900,-) terwijl twee 
MitchelI-molens, waaronder een “300" en een 
"314", welgeteld FRF 300,- (HFL 100,- of BEF 

1800,-) in het laatje brachten. Nog 
verbazingwekkender is de veiling geweest 
door Mr. Paris te Chartres voor een kleine 
schare gegadigden van een collectie oud 
hengelmateriaal vergaard door een handelaar. 
Een groot aantal loten bestaande uit molens 
voor verschillende hengel disciplines 
(witvissen, forel en levend aas) en van diverse 
origine zijn verkocht tegen prijzen 
schommelend tussen FRF 300,- (HFL 100,- of 
BEF 1800,-) en de FRF 700,- (HFL 230,- of 
BEF 4200,-). De vedette van de veiling was, 
hoewel onterecht volgens specialisten, een 
vliegenreel uit het eind van de 19de eeuw. Dit 
stuk was in uitzonderlijke staat en vervaardigd 
uit notenhout met mahonie. Op de voet 
bevindtt zich beslag en de rugzijde is versterkt 
met drievoudige dwarsstangen met 5 
kruisvormig aangebrachte bevestigingen. De 
hendel is uit ivoor, het mechanisme van het 
skelettype en de voet is genummerd. Ingezet 
op FRF 2000,- (HFL 660,- of BEF 12000,-) is 
dit stuk, na hardnekkig opbieden door twee 
makelaars (kopers die optraden in iemand 
anders naam) afgehamerd voor de prijs van 
FRF 4600,- (HFL 1500,- of BEF 27500,-). Deze 
prijs kan gerechtvaardigd zijn omdat het hier 
inderdaad om een zeldzaamheid gaat. Dit 
wordt bevestigd door de briefwisseling 
(overhandigd aan de koper) van Ray Cannon. 
Dit is een van de grootste Engelse 
verzamelaars; hij schrijft deze reel toe aan 
Henry Coxson van het huis Alcock and Co. 
 
Jean-Stéphane Vincent 
(vertaling Luc de Medts) 

 
 


