
 

 . 

Jeugdliefde 
 
Ik was elf toen we naar de rand van de stad 
Den Haag verhuisden. We gingen wonen in de 
wijk Mariahoeve die met één kant aan het 
Haagse Bos grensde en met twee kanten aan 
de toen nog onbebouwde polder. 
Wat een vrijheid voor een jongentje uit de stad! 
Slootje springen tussen de weilanden en 
met een zelfgemaakt hengeltje stiekem vissen 
in de vijver van het Haagse Bos. Na twee 
verspeelde vissen spaarde ik voor een echte 
vaste hengel. Van dun, lichtgekleurd bamboe, 
maar wel drie-en-een-halve meter lang! 
 

 
Het volglashengeltje met de “Power Spin” 
 
Toen ik twaalf werd kreeg ik een werphengel. 
Een volglas hengel van 1,60 meter met daarop 
een grijs molentje, “Power Spin” genaamd. 
Deze combinatie kwam van de sportafdeling 
van V&D en kostte HFL 7,50.  
Na een paar maanden deed de molen niet veel 
meer dan tandenknarsen en moest ik de 
slinger een beetje scheef drukken om het 
uitgeworpen spinnertje weer binnen te kunnen 
halen. 
Mijn overbuurjongen, Hans Lupgens, (was een 
paar jaar ouder, had al een bijbaantje) liet mij 
op een gegeven dag zijn nieuwe werpmolentje 
zien. Een Mitchell 308 Benjamin. Ik weet nog 
wat er door mij heen ging toen ik daar aan 
draaide. Je hoorde niets! Zo licht, zo soepel. 
En dan dat geluid van die sluitende beugel! Bij 
mijn Power Spin moest ik altijd enige kracht 
zetten als de beugel, niet veel meer dan een 
ijzerdraadje, gesloten moest worden. Maar 
deze beugel sloot als vanzelf! Wat kost-ie?, 
vroeg ik, want ik wilde weten hoeveel die 
droom kostte. Oh, vijftig gulden, antwoordde 
Hans achteloos. 
 
Vijftig gulden?! Vijftig?! We woonden in een 
eengezinswoning met een huur van 81 gulden 
per maand, dan was vijftig gulden in mijn ogen 
echt onhaalbaar. 

Wel haalde ik een Mitchell folder die ik vaak ’s 
avonds in bed doorbladerde… 
 
Ik fietste over de Hoefkade en stopte bij de 
hengelsportzaak op de hoek. In de etalage lag 
een prachtige werpmolen. Hij lag te stralen op 
een prachtig blauw fluwelen zakje waarop met 
rode letters “Brink 61” stond geschreven. Wat 
een prachtding! Het prijskaartje was een geel 
kartonnetje waar een zwarte speld door was 
gestoken zodat het overeind bleef staan. “ HFL 
19,50”, stond erop. 
Ik had al 11,50 gespaard dus ik moest nog 8 
gulden. De weken daarna deed ik 
boodschappen, haalde oude kranten op, 
leverde statiegeldflessen in en waste de 
Volkswagen van mijnheer Brink. 
Trots als een pauw kwam ik thuis met mijn 
nieuwe aanwinst. Mijn vader garandeerde me 
dat ik er vast hele grote vissen mee zou 
vangen. Hijzelf had nog nooit gevist, maar ik 
geloofde hem. 
 

 
De Brink 61 op het originele fluwelen zakje 
 
Ik monteerde hem op mijn hengel en ging er 
direct mee uit spinneren. De molen wierp 
fantastisch, de beugel klapte soepel dicht, hij 
was bijna geruisloos, maar… u voelt het al, er 
komt een maar, de slipknop was fout 
ontworpen. Hij was te hoog, waardoor bij het 
inhalen de draad erachter kon blijven haken. 
Dan werd de draad niet op de spoel zelf, maar 



 

 .

op de slipknop gedraaid en op een gegeven 
moment sprong de draad dan in een groot 
kluwen van de slipknop af. Uren was ik er dan 
mee bezig om het weer uit de knoop te krijgen. 
Aan die slipknop moest ik zeker nog wennen. 
Na een paar weken tobben, heb ik een vijl 
gepakt en heb de knop, met pijn in het hart, 
afgevijld. Toen kon de draad niet meer blijven 
haken. 
Zowel de hengel als de molen zitten nog 
steeds in mijn verzameling. 
 

 
Advertentie  van mijn jeugdliefde 
 
Na mijn twintigste heb ik niet meer gevist. Een 
Mitchell-werpmolenverzamelaar die niet vist! 
Dat is zeldzaam, misschien zelfs wel raar. 
Maar misschien is het verlangen een Mitchell 
te bezitten een drijfveer uit mijn jeugd die er 
pas veertien jaar geleden door 
omstandigheden uit is gekomen. 
 
Ik viste vroeger met Gerard, een andere 
buurjongen. Vaak fietsten we vanuit Den Haag 
naar Zoeterwoude, waar in de polder karper 
was uitgezet. 

Als we een karper vingen, deden we hem in 
een fietstas met veel nat gras erbij, fietsten 
naar huis (ongeveer 20 km) en zetten hem 
weer uit in de sloot bij ons voor. Rustig zwom 
zo’n karper van de kant weg… Ongelofelijk dat 
zo’n dier zoiets overleefde. 
Na een paar jaar zat er echt veel karper in 
onze sloot. Maar toen kreeg een aantal 
Haagse vissers dat in de gaten en was de 
sloot weer snel even leeg als in het begin. 
 
Ik heb altijd contact gehouden met Gerard. 
Verjaardagen en zo. Hij verzamelde vintage 
werpmolens. 
Niet van een bepaald merk, maar van alles 
door elkaar. 
Helaas is hij vijftien jaar geleden overleden. 
Zijn vrouw bleef zitten met zijn 
molenverzameling en omdat ze wist dat ik 
vroeger veel met hem gevist had, vroeg ze mij 
na een jaar of ik misschien de verzameling 
wilde voortzetten. Ik wil het proberen, zei ik 
met enige twijfel. En zo kon het gebeuren dat 
er een paar dagen later zes grote 
verhuisdozen vol met molens in de gang 
stonden. 
Op één doos stond “Mitchell”, en mijn 
jeugdliefde wilde ik natuurlijk als eerste zien. 
Alle molens uit het foldertje van vroeger zaten 
in de doos. Een 308, een 330, een 
300…allemaal! Dit merk ga ik sparen, dacht ik 
onmiddellijk, want een verzameling moet je 
een beetje begrenzen. 
Zo ben ik bij toeval tot het verzamelen van 
Mitchell molens gekomen.  
Hoe het verder verliep? Daarover de volgende 
keer meer! 
 

Emile van Loon
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 “Ieder zijn meug, zei de visser !” 


