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The amazing Mitchell 410 
  
Een paar jaar geleden ontving ik een mailtje 
met de vraag of ik belangstelling had voor 
een Mitchell 410. Ik moest er even over 
nadenken want deze molen paste eigenlijk 
niet in mijn verzameling maar voor de prijs 
kon ik het toch niet laten. Zodoende 
beantwoorde ik de mail en belde met de 
verkoper om een afspraak te maken. Deze 
woonde gelukkig op loopafstand en dat was 
maar goed ook omdat ik nog met krukken liep 
na een knieoperatie. 
 

 
 
De afspraak was gemaakt en ik hinkelde de 
volgende dag naar het bewuste adres om de 
molen te bekijken. Ik belde aan en zag de 

molen al op een kastje staan, de Mitchell 410 
zag er verweerd uit en de verchroomde delen 
sloegen groen uit van de oxidatie. Toch was 
de molen compleet d.w.z. molen met doos en 
reservespoel plus een instructieboekje. Ook 
het serienummer in de voet was gelijk aan die 
op de doos stond. Ik betaalde de afgesproken 
prijs en nam de "uitdaging" in ontvangst. 
 
Even gingen mijn gedachten terug naar 
vroeger toen ik een poging deed om een 
zwaar gebruikte Mitchell 410 van iemand te 
kopen maar deze wilde de molen onder geen 
beding kwijt. Ruim 30 jaar later was ik een 
Mitchell 410 rijker. Weer thuis aangekomen 
ben ik gelijk begonnen met het schoonmaken 
van de 410 zodat hij weer toonbaar werd. 
 
Inmiddels was ik er achter gekomen dat mijn 
410 een vroege versie was en ik was vast 
besloten om deze molen van de ondergang 
te redden. Toen ik de molen uit elkaar haalde 
werd duidelijk hoe groot de schade werkelijk 
was... ook binnen had het vocht zijn 
verwoestende werk gedaan. Onderdeeltje 
voor onderdeeltje heb ik ontdaan van roest 
en vuil, vervolgens goed ingevet en daarna 
weer in elkaar gezet. Veel werk maar lonend 
want de molen draaide weer. Door 
toevoeging van een paar koperen shims ging 
de molen nog beter lopen. De verweerde lak 
heb ik vervolgens behandeld en voorzichtig 
op gepoetst. 
 
Mooi zal hij echter niet meer worden maar hij 
was gered, mijn “amazing Mitchell 410”. 
 

Dries Hanzens 

 
 

 
 


