
Mijmeringen rond een oude molen 
 

 
Tsja, daar zit ik dan aan het eind van een mooie 
visdag, net weer thuis, met in mijn handen de 
oude ABU-matic 82 die ik afgelopen zaterdag op 
een rommelmarkt heb gekocht. Als deze molen 
zijn levensgeschiedenis eens kon vertellen, denk 
ik nog. Hij is duidelijk veel gebruikt, maar niet 
misbruikt. Honderden kilometers lijn zijn ermee 
binnengedraaid, maar omdat het superieure 
kwaliteit is, functioneert hij nog steeds goed. Je 
zou er best nog mee kunnen vissen … 
 
Langzaam vallen mijn ogen dicht, want ik heb de 
hele dag lopend gevist en daarvan wordt je 
heerlijk gezond moe. Voor me zie ik een man. Hij 
is internationaal chauffeur en rijdt veel op 
Scandinavië. Vaak zit hij op zondagavond al 
weer achter het stuur, maar dan komt hij meestal 
donderdags weer thuis en heeft dan een fijn lang 
weekend om te vissen. Gisteren heeft hij zich bij 
een Zweedse hengelsportzaak een mooie dure 
ABU-matic 82 gekocht en die wil hij morgen wel 
eens even proberen. 
 
Een beetje zwaar op de spinhengel, maar er is 
goed ver mee te werpen. Nooit blijft de lijn 
ergens achter hangen en ook komt het zaakje 
niet in de war. Bij het drillen van een flinke snoek 
of baars bewijst de molen goede diensten, want 
de slip werkt perfect. Wat er ook allemaal stuk of 
fout gaat, altijd blijft de ABU goed functioneren, 
zodat het al gauw een geliefd stuk van de 
hengeluitrusting wordt. Ook op een 
levendaashengel en op een karperhengel, doet 
de molen het prima. Ja, zelfs op een zeehengel 
kan hij het werk aan en roest niet. 
 
Jarenlang zie ik de molen gebruikt worden op 
allerlei hengels. Tientallen keren wordt er nieuw 
nylon opgezet. De jaren verstrijken en de bezitter 
wordt oud, evenals de molen. Beiden zijn 
bejaard geworden en dan op zekere dag gaat 
het niet meer. Er wordt niet meer gevist. Ziekte 
komt onverwacht opzetten en de patiënt wordt 
niet meer beter … 
In de familie is er niemand die zich ontfermt over 
de spullen van opa. Het is ook allemaal zulke 
oude rommel. De molen verdwijnt eerst nog in 
een doos op zolder en als dan op een dag de 
voetbalclub langs komt voor spullen voor de 
jaarlijkse rommelmarkt, wordt de oude doos van 
opa meegegeven. 
 
Alles belandt op een grote tafel in een hal. Veel 
mensen lopen er langs en kopen de meest 
waardeloze prullaria waar hun huis al tjokvol 
mee staat. Pas laat in de middag komt mijn 

persoontje langs. Ik zie de oude ABU direct en 
krijg hem na wat heen en weer gehandel mee 
voor € 1,50. 
 
… plotseling schrik ik wakker, de oude molen 
nog steeds in mijn hand. Wat voelt hij lekker 
degelijk aan. Ik draai aan de slinger en merk dat 
hij nog steeds in goede conditie is. Nee, ik vis 
hem niet op. Hij krijgt een ereplaatsje in mijn 
vitrinekastje met oud hengelgerei. Daar, tussen 
een rode 505 en een gele 110 staat hij prachtig. 
Zo’n oude, gebruikte molen heeft iets fraais over 
zich dat moeilijk te beschrijven is. Alleen 
ingewijden weten wat ik bedoel 
 

 
 
Hierbij een foto van deze fraaie molen, waarvan 
ik graag wat meer zou willen weten. Bijvoorbeeld 
uit welk jaar hij stamt, of hij ook in ons land te 
koop was en of er meer verzamelaars zijn die 
deze molen in hun collectie hebben. 
 

Otto Wolfs 
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Wij zijn er van overtuigd dat er 
ook in jou een auteur, schrijver 
of columnist schuilgaat. Ook jouw 
artikel(tje) kan hier een plaats 
krijgen. Ga gewoon achter de PC 
zitten en schrijf erop los! 
Foutjes worden door ons wel 
weggewerkt… 
 
Gewoon doen !!! 


