
 .

De "test"-Mitchell 
 
Ik bezoek graag een rommelmarkt, een 
hengelsportbeurs of een veiling. Helaas is het 
niet altijd mogelijk om hier tijd voor vrij te 
maken door bijvoorbeeld de afstand of 
simpelweg door omstandigheden. Er is dan 
natuurlijk altijd de mogelijkheid om op het 
internet te gaan zoeken. Binnen enkele 
seconden kun je zien of datgene wat je zoekt 
ergens aangeboden wordt. 
 
Zelf kijk ik vaak op eBay omdat deze 
internationaal is en door veel verzamelaars als 
startpunt wordt gebruikt. Op een zekere avond 
was ik op eBay aan het speuren en viel mijn 
oog op een 1ste versie Mitchell 3-0-8 die op 
eBay France aangeboden werd. De veiling van 
deze molen was bijna afgelopen en er was 
maar één bieding. Ik besloot mee te gaan 
bieden. Een dag later kreeg ik een e-mail dat ik 
de winnaar van het object was. 
 

 
Gelijk onder het mes 

Ongeveer een week later werd deze molen 
door de postbode bezorgd. Altijd een 
spannend moment wat je aan gaat treffen als 
het pakje opengemaakt wordt... Alles waarvoor 
ik betaald had, de molen en een boekje, zaten 
keurig verpakt in de doos. De 3-0-8 zag er 
goed uit, maar een grondige schoonmaak was 
niet overbodig. 
 
Zo gezegd zo gedaan en ik begon met 
demonteren: spoeltje eraf, beugel losdraaien, 
slinger eraf en toen...  verbazing: ik pakte  
direct een andere 3-0-8 1ste versie uit de kast 
om te vergelijken en deze was duidelijk 
anders. Met Mitchell kun je alle kanten op had 
een kennis van mij, een expert op Mitchell 
gebied, ooit eens gezegd. 
 
Maar goed, ik ging verder met het uit elkaar 
halen van de molen en de verbazing werd 

alleen maar groter. Er zaten aangepaste 
onderdelen in de molen:  

• een planamatic met een lichtgroene 
coating 

• een totaal anders gebogen antiretour 
veer 

• 2 gaatjes in de beugel zodat de 
beugelveer versteld kon worden.  

 

 
De bovenste rij met standaard onderdelen. 
De onderste rij met de aangepaste. 

Er waren nog enkele onderdelen aangepast 
maar deze vielen minder op. Dit had ik nog niet 
eerder gezien. Ook bij andere Mitchell-kenners 
was dit niet bekend en daar sta je dan... 
 
Ik heb de onderdelen onder de microscoop 
bekeken en ben er van overtuigd dat deze in 
de fabriek gemaakt zijn. Gewoon te goed 
gemaakt en zeker voor die tijd. 
 
De geschiedenis van Mitchell is voor een groot 
gedeelte uitgewist en zal voor altijd een grijs 
gebied blijven. Het achterhalen van informatie 
over deze geschiedenis is bijna onmogelijk 
doordat het bedrijf enkele keren van eigenaar 
is veranderd. 
 
Ik vermoed dat mijn 3-0-8 gebruikt is in een 
ontwikkel/test afdeling van Carpano et Pons en 
dat deze per ongeluk in circulatie is gekomen. 
Misschien hadden deze test onderdelen 
vernietigd moeten worden, wie zal het zeggen. 
Ik hoop de ware geschiedenis van deze molen 
ooit een keer te achterhalen. 
 
Alle informatie is dus welkom. 
 
Wordt dus misschien vervolgd... 
 

Dries Hanzens 


