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Verzamelen... 
 
Lang geleden liep ik over de verzamelaars-
beurs in Utrecht. Als niet-verzamelaar wilde ik 
wel eens zien hoe het er in de 
verzamelaarswereld aan toe ging. Veel 
standhouders hadden hun kraam ingericht met 
wat zij verzamelden. Ik kwam langs een stand 
met een man die dakpannen (!) verzamelde; 
een vrouw had albums vol toiletpapier (Japans 
wilde-dieren-toiletpapier, New Yorks kerst-
toiletpapier). Er was een stand met 
rekenlinialen, Philishaves, keramiek van de 
Olympische Spelen in 1928, enzovoort, 
enzovoort. Op een gegeven stond ik bij een 
kraam van een man die alles over thee 
verzamelde. Een andere thee-verzamelaar 
kwam aanlopen en ze raakten met elkaar in 
gesprek. 
-Ben jij nog naar die beurs geweest in 
Enschede? 
-Ja, natuurlijk. 
-Nou ik ook. Moet je horen. Je kent toch wel 
die rode Van Nelle verpakking uit 1954? 
-Ja, heb ik... 
-Die vond ik daar ook. Ik had hem al, maar hij 
was niet te duur, dus ik neem hem mee. 
-Okay. 
-Kom ik thuis, houd hem naast de verpakking 
die ik al had en wat zie ik? 
-Nou? 
-Zijn de letters GROTER! 
Dit laatste riep hij uit met groot enthousiasme 
en een ongekende blijdschap. 
 

 

Verzamelaars... raar volk, dacht ik, terwijl ik 
hoofdschuddend verder liep. 
Ik wist toen nog niet dat ik enkele jaren daarna 
tot het zelfde rare volkje zou behoren! 
 
In mijn vorige artikeltje vertelde ik hoe ik 
Mitchell-verzamelaar ben geworden. 
Een paar woorden ter opfrissing van uw 
geheugen. Een jeugdvriend, met wie ik als 
jochie veel gevist had, overleed 15 jaar terug. 
Ik werd door zijn weduwe gevraagd zijn 
molenverzameling voort te zetten. Hij spaarde 
niet één bepaald merk. Omdat ik in mijn 
jongensdromen altijd al een Mitchell wilde 
hebben, koos ik dat merk uit om verder te gaan 
verzamelen. 
 
Ik merkte al snel: voor verzamelen is kennis 
nodig, veel kennis. Kocht sommige molens 
veel te duur, andere molens uit de 
overgenomen verzameling verkocht ik weer 
veel te goedkoop. Gelukkig liep ik op een van 
de eerste VHV-beurzen Jan Haanstra, 
Mitchell-verzamelaar pur sang, tegen het lijf. 
We bleken vlak bij elkaar in de buurt te wonen 
en werden collega-verzamelaars én vrienden. 
Van hem heb ik heel veel geleerd. 
Ik kocht het Mitchell boekje van Joy van 
Hengst en bezocht regelmatig het internet op 
zoek naar Mitchell-informatie. Ook hoorde ik in 
die dagen voor het eerst van eBay. De eerste 
molen die ik via die veilingsite kocht was een 
Mitchell 301 uit Amerika. Omdat in Amerika de 
komma en de punt in getallen verwisseld 
worden, bleek ik later een gigantisch bedrag 
geboden te hebben. Gelukkig wist de tweede 
bieder beter en “won” ik de molen voor 11 
dollar en 80 dollarcent. Verzenden was toen 
nog een dollar of tien, douanes deden niet 
moeilijk over oude molentjes, kortom: de 
Amerikaanse eBay-site was een plek waar je 
goed kon scoren. Mijn verzameling groeide als 
kool. 
 
Mijn grootste vondst een jaar of acht geleden 
Ik liep op de VHV-beurs ’s middags om een 
uur of twee. Er waren Duitse, Italiaanse, 
Franse, Nederlandse en Engelse 
standhouders. De grootste drukte was voorbij 
en ik maakte mijn laatste rondje. Ik kwam 
langs een Engelse standhouder en zag op zijn 
tafel een rood plastic doosje staan. 
Het deksel stond een stukje open en daaruit 
stak de voet van een molen. Hé, Mitchell-
blauw, dacht ik bij mijzelf. Ik trok het doosje 
naar mij toe en pakte de molen eruit. “Mitchell 
440 S” stond er op.  
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440 S ??? Ik verzamelde intussen al een jaar 
of acht Mitchell molens, maar van een 440 S 
had ik nog nooit gehoord. In mijn hoofd 
begonnen bellen te rinkelen, sirenes te loeien 
en kwam een angstaanjagende hebzucht 
boven drijven. ‘How much?’, vroeg ik met een 
onschuldige blik in mijn ogen. 'Thirty euros', zei 
de man. Terwijl hij nog op mijn tegenbod stond 
te wachten, had ik de molen al bijna in mijn tas 
zitten. 
'Is goed', zei ik haastig en de koop was 
gesloten. 
 

 
De vondst van mijn leven: De "Mitchell 440 
S" 
 
Mitchell 440 S... nooit van gehoord. Op naar 
de Mitchell-kenner bij uitstek, dus naar Luc de 
Medts. Die heeft er, over zijn bril heen kijkend, 
een half uur mee in zijn hand gezeten, terwijl 
hij peinzend nee schudde. Ook hij had hem 
nog nooit gezien of zelfs maar van gehoord. 
 
Ik was er natuurlijk niet te beroerd voor om 
veel Mitchell verzamelaars van mijn vondst op 
de hoogte te brengen. Vooral uit Amerika 

kreeg ik veel jaloerse reacties als: 
"Frankenstein-reel" en "goed gefotoshopt". 
Maar een jaar daarna werd er nog een 
gevonden in Amerika én nog een in Nederland. 
Toen kreeg de "ghost reel" pas echt erkenning 
en verscheen hij in boeken en op de Mitchell 
Museum Site. Mijn molen is, in tegenstelling tot 
de twee andere, in bijna mint condition. Het is 
een van de gouden stukken uit mijn collectie. 
Ik heb de molen zelfs op mijn ING-betaalpas 
laten zetten. 
 

 
"Ik betaal graag voor/met een Mitchell" 
 
In de loop van de jaren ben ik de mannen-van-
de-thee steeds beter gaan begrijpen. Ook ik let 
nu op elk ander palletje, een bijzonder spoeltje, 
een nog aanwezig stickertje en meer van dat 
soort zaken die voor de leek pietluttigheden 
zijn. Als ik eenmaal over Mitchell begin uit te 
weiden, zullen er ook mensen hoofdschuddend 
weglopen terwijl ze zachtjes fluisteren: "Die 
loopt met molentjes..." 
 

Emile van Loon 
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