
MISKOOP? 
 
Sinds ik van de FPU mocht gaan genieten heb 
ik me wat meer met de verzamelhobby bezig 
gehouden. 
 
Nauwelijks 2 dagen ambteloos burger 
geworden kwam mijn allerliefste buurvrouw, 
Desiree, vragen of ik interesse had in Lundia 
stellingen. Het Gemeentelijk Archief van 
Apeldoorn was op een nieuwe locatie 
ondergebracht en er waren veel oude over, 
want je moet natuurlijk alles nieuw 
aanschaffen, dit past geheel in een tijd waarin 
volop bezuinigd moet worden. Desiree maakte 
het extra aantrekkelijk door te zeggen dat het 
allemaal prima spul was voor hele lage prijzen, 
en ja ik heb in moeten leveren, hoeveel weet ik 
nog steeds niet, dus als zuinige Apeldoorner 
gelijk met Desiree mee. 
 
Voor mij was er op het eerste gezicht niets bij, 
echter op het tweede gezicht vond ik een 
magazijnstelling zeer geschikt om de overal 
aanwezige dozen met onderdelen in onder te 
brengen. Voor het fabelachtige bedrag van 
7,50 euro werd ik eigenaar van een veel te 
grote stelling. 
 
Ik ben er nu achter gekomen dat je eigenlijk 
beter kan gaan werken, ik ben nu drukker dan 
ooit tevoren. Een halve dag om de stelling op 
maat te maken, daarna 2 dagen om hem in te 
ruimen. Nieuwe doosjes kopen, onderdelen 
uitzoeken enzovoort. Enzovoort houd in dat ik 
regelmatig een molen tegenkwam die ik 
weggelegd had om te zijner tijd in elkaar te 
zetten of te repareren. 
 
Bij dit sorteren van onderdelen kom je 
automatisch op het merk Mitchell, zo heb ik nu 
een doosje gevuld met delen van de 300 serie. 
Door dit sorteren ben ik er achter gekomen 
hoe Mitchell zijn speciale 300 modellen voor 
casting gemaakt heeft. Het zijn hybriden. Ze 
hadden kennelijk ergens een afdeling die uit 
allerlei onderdelen deze speciale molens 
samenstelden. Gewapend met deze kennis 
heb ik er dus zelf een gemaakt, een heel 
speciale met een halve beugel. Daarna was de 
koek op, met andere woorden, mijn onder-
delenvoorraad was uitgeput. Inmiddels heeft 
onze onvolprezen voorzitter mij voorzien van 
enkele geschikte donoren, evenals Joy van 
Hengst, heren mijn dank hiervoor! Vooral de 
snelheid waarop dit werd geregeld, was 
indrukwekkend. 
 

Maar als ik eenmaal de smaak te pakken heb, 
dan wordt mijn vindingrijkheid pas echt 
geprikkeld, kort gezegd, ik heb geen geduld 
om te wachten. Dus werd de volgende hybride 
vlot gemaakt van 400 en 304 onderdelen. Je 
moet heel goed kijken om de verschillen met 
een gewone 300 te zien, daarom heb ik hem 
een SupMatic bronzen huidje gegeven op de 
beurs in Empel had ik ze bij me, even kijken 
wie de echte kenners zijn (grinnik). 
 
Voor 13 euro werd ik er ook de eigenaar van 
een geschikte donormolen. Een tijdje later 
draaide ik eens aan de slinger… shit een 
gewone 300, miskoop, nou ja altijd wel 
bruikbaar voor onderdelen. 
 
‘s Zondags na de markt heb ik mijn “miskoop” 
eens goed bekeken. Ik ben geen Mitchell 
kenner en zeker geen liefhebber van de 
verkeerd draaiende modellen. Aan de beugel 
te zien was het een heel vroeg model, het 
carter miste de versterking bij het schroefje 
achter op het carter. Op de zijkant was het 
nummer ingeslagen, meestal staat dit in de 
voet. Made in France was ook met een 
lettertype gemaakt dat ik nog nooit gezien had. 
In de voet stond wel een serienummer: 
065965. Ook was de gravering alleen Mitchell, 
dit had ik ook nog nooit gezien. Al met al 
voldoende punten om wat te gaan twijfelen aan 
een miskoop, waarschijnlijk was het een heel 
vroege 300 met hele beugel dus. 
 
Dus maar een contact opgenomen met Luc, en 
ja hoor dan leer je nog eens iets. Wanneer 
men bij Mitchell begonnen is met type 
nummering, over is gestapt van namen naar 
nummers, over productielijnen enzovoort, 
enzovoort. Ik ben nu de eigenaar van een 
vroege Mitchell waarschijnlijk 1954 of 1955, 
alleen was deze niet voorzien van de juiste 
slinger. Er hoorde de eerste omklapbare 
slinger met ergonomische slingerknop op, 
maar ja, daar had ik er wel enkele van. 
Inmiddels is de juiste slinger dus gemonteerd, 
het inwendige gereinigd, opnieuw gesmeerd 
en is het ding opgenomen in de verzameling. 
Een echte molen zoals ik ze graag zie, veel 
gebruikt, goed versleten maar nog steeds goed 
bruikbaar. 
 
Maar ja dat van die miskoop viel uiteindelijk 
dus wel mee. 
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