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De Mitchell 358 Prince Rapid 
 

Een vreemde eend in de bijt, zo kun je de 
Mitchell 358 wel noemen. 
Er zijn er ruim 82.000 van gemaakt tussen 
1961 en 1973 en het is de voorloper van de 
Mitchell 408 die in 1963 verscheen (*). Een 
linkshandig model, een 359 is nooit gemaakt 
Ik kwam achter het bestaan van deze molen in 
de tachtiger jaren toen ik eens een onderdelen 
doosje van de Mitchell 308 kocht en op het 
deksel ook een sticker met 358 aantrof. 
 

 
De onderdelendoosjes die me op het spoor 
van de Mitchell 358 brachten 

 
Helaas kon de molen toen niet meer besteld 
worden, maar mijn nieuwsgierigheid was 
gewekt. 
 
Gelukkig is er de Eurobeurs! 
Pas jaren later bij mijn eerste bezoek aan de 
VHV-beurs in Eindhoven vond ik er eentje en 
wat voor een! Hij zag er niet uit, maar na het 
weghalen van wat franse klei was ik overtuigd; 
de gravering was nu duidelijk leesbaar; 
Mitchell 3-5-8. 
Wat verder opviel aan de molen was het 
groene slingerknopje en de crosswind loop. 
Thuis gekomen werd de molen gereinigd en 
van nieuw vet voorzien. 
 
Tandwiel-raadsel 
Het "Gleason Tandwiel" wat voor de 
aandrijving zorgde was zilverkleurig en omdat 
ik toen geen andere 358 als referentie had 
beschouwde ik dit als standaard. Tussen het 
molenhuis en het tandwiel zat geen 
beschermring net zoals bij de eerste versies 
van de Mitchell 3-0-8. 
Pas toen ik een tweede 358 vond waarin het 
Gleason tandwiel van een bronslegering was 
gemaakt en ik ook de beschermring (onderdeel 
81276) vond, kwamen er vragen bij mij op. Ik 

had inmiddels een paar verzamelaars 
gevraagd om hun 358 molens open te maken 
maar niemand had op dat moment eentje met 
een zilverkleurig tandwiel... 
De op internet beschikbare gegevens over 
deze molen konden mij ook niet verder helpen. 
Toen er een tweede werd gevonden met een 
aluminium Gleason tandwiel was ik overtuigd 
dat deze versie van de 358 een eerste versie 
was; mede door de serienummers die gelijk 
liepen met de tweede versie van de 308 uit 
1961; hetzelfde frame maar een andere 
gravering! 
 

 
Het allereerste en het laatste model van de 
Mitchell 358 

 
De Mitchell 358 Prince werd, ondanks het 
succes van de 408 in bescheiden aantallen 
geproduceerd en er zijn nog verscheidene 
versies uitgebracht met verschillende types 
beugels, slingers met zwarte en groene 
slingerkopjes en graveringen, crosswind en 
planamatic. 
Waarom Mitchell deze molens bleef 
produceren is giswerk maar ze moeten in mijn 
optiek erg populair zijn geweest bij vooral de 
Franse hengelaars. De 358 is weinig 
geëxporteerd naar andere Europese landen, 
onlangs is er een gevonden met een Arca 
gravering. 
Bij de Mitchell verzamelaars staan ze door hun 
zeldzaamheid hoog op de verlanglijst. 
 

Dries Hanzens 
 
(*) Vooral in Frankrijk was er vraag naar een 
snelle molen voor het ultra-lichte spinnen op 
forel. Zeker op snelstromende riviertjes. De 
304 en 308 waren er te traag voor en de 300 te 
zwaar… Red. 


