MARCELS MITSUBISHI MODELCAR MUSEUM : VAN IDEE TOT REALITEIT!
Na jaren van overwegen wat ik met mijn collectie Mitsubishi modelauto’s en merchandise ga doen heb
ik besloten mijn garage te verbouwen naar een hobbyruimte annex museumruimte. Op dit moment
van schrijven zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang. En zijn er nogal wat stappen te verzetten
alvorens het museum officieel geopend kan worden! Onderstaand het eerste deel van mijn verhaal.

DEEL 1: HET IDEE
Zoals velen weten ben ik al jaren (vanaf ongeveer mijn
10e levensjaar) een fanatiek Mitsubishi modelauto’s,
brochures en merchandise verzamelaar.
Na 35 jaar verzamelen is er een hele grote collectie
ontstaan waarvan ik vind dat ik er iets mee moet gaan
doen. Een museum kwam al gauw in mijn gedachten.
Maar waar en hoe? Het welbekende 10 jaren plan
ontstond! In huis is niet reëel. Extern dan, maar dan
ben je het zicht op je eigen collectie kwijt! Maar ………
ik heb wel een garage naast het huis met daarachter
een overkapping die niet echt functioneel gebruikt kan
worden. Eind 2017 werd mijn 10 jaren plan realiteit en heb ik een architect in de handen genomen die
een ontwerp gemaakt heeft van hoe de museumruimte eruit kan komen te zien.
Bij het ontwerp is met een aantal belangrijke
uitgangspunten rekening gehouden zoals
optimaal ruimtegebruik, een puntdak met
dezelfde dakpannen (uitstraling zoals de
originele garage), alles volledig geïsoleerd
en een vloeiende overgang op mijn Japanse
tuin.
Deze uitgangspunten hebben geresulteerd in
het hiernaast afgebeelde ontwerp. De
overkapping/veranda geeft een perfecte
overgang van het gebouw naar de Japanse
tuin en hierdoor wordt het puntdak breder en
hoger en dus ook meer binnenruimte!
Tijdens de ontwerpfase kwam naar voren dat een deel van mijn perceel, de achterste halve meter,
niet mijn eigendom was. In goed overleg met de achterburen heb ik die grond in eigendom (verjaring)
gekregen. Nou ja, gekregen. Om dat voor elkaar te krijgen moet er nogal wat geregeld worden:
notaris, wijzigen hypotheekaktes, kadaster.
Op basis van dit ontwerp zijn er werktekeningen gemaakt en kon ik op zoek naar een aannemer. In de
tussentijd moest er financieel ook e.e.a. geregeld worden. Uiteindelijk heb ik een geschikte aannemer
gevonden die binnen het budget bleef en binnen de door mij gestelde uitvoeringstermijn.

Oorspronkelijke situatie

Situatie voor de asbestsanering

Situatie na volledig gestripte garage

DEEL 2: DE REALISATIE
De eerste stap die werd uitgevoerd was een asbestsanering. Destijds, begin jaren 60, was het
gebruikelijk om asbest als dakbeschot toe te passen. Dit lag dus bij mijn garage ook onder de
dakpannen. Dus eerst saneren, met de welbekende mannetjes in witte pakken! Daarna begon het
slopen van het dak, een aantal muren en de betonvloer.
In de tussenliggende periode ben ik op zoek gegaan naar vitrinekasten voor de
inrichting van het museum. Met dank aan Maik Meulenveld heb ik diverse
professionele vitrinekasten kunnen aanschaffen. Ook ben ik door Wim en Mirjam
getipt op vitrinekasten die te koop werden aangeboden. Maik heeft mij niet alleen
getipt maar is ook mee geweest om ze op te halen en ze naar mijn tijdelijke opslag
te brengen. Fantastisch toch! Vorig jaar had ik ook al een aantal vitrinekasten
gekocht bij een Mitsubishi dealer in Duitsland die er helaas mee stopte. Tot nu toe
staan er 14 vitrinekasten in opslag en komen er nog 4 vitrinekasten bij. Dit geeft
een totale lengte van 15,5 meter aan vitrinekasten en circa 35 vierkante meter aan
glazen platen voor het uitstallen van de circa 4.500 Mitsubishi modelauto’s.
Een deel van de verbouwde garage wordt een soort berging waarboven een
zolder komt. Het museum gedeelte krijgt geen plafond maar daar kijk je in de kapconstructie waardoor
je een veel opener en ruimtelijk gevoel krijgt. Ja, ik heb ook regelmatig contact met architecten!
In de tussen liggende periode gaat ook de verbouwing in een rap tempo door.
De buitenwanden zijn gemetseld, de houten binnenwanden geplaatst, de geïsoleerde en gewapende
betonvloer gestort, de dakspanten geplaatst en de dakpannen gelegd. En zijn er de elektrische
voorbereidingen getroffen.

Situatie op moment van dit schrijven

Foto berging

2 foto’s van de museumruimte

Nadat de bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd zijn wordt het geheel van binnen geschilderd. Van
de buitenzijde wordt het metselwerk wit gemaakt met onderaan een antraciet kleurige rand. Ook de
kozijnen worden antraciet. Van binnen worden de wanden en plafonds licht grijs gemaakt en wordt er
projectvinyl op de vloer gelegd.

DEEL 3: DE INRICHTING
Nadat de verbouwingswerkzaamheden achter de rug zijn en van binnen en buiten alles geschilderd en
gesaust is, kan het inrichten beginnen!

Alle wanden gestukt en de vloer geëgaliseerd.

Buitenwanden gewit en houtwerk geschilderd.

Alles gesaust en geschilderd.
En de vinyl vloer is gelegd.

Aan de buitenkant is een verhoogd terras aangelegd waardoor er een vloeiende overgang van de
nieuwbouw naar de Japanse tuin ontstaat.
Aan de straatzijde is inmiddels de carport gereed, alles geschilderd en nieuw straatwerk aangebracht.

Nieuwe vlonder.

Mijn ASX heeft een nieuw onderkomen !

Nu is de tijd aangebroken om de vitrinekasten te gaan plaatsen, maar voordat ik daarmee begon kon
ik het niet laten om alvast de eerste modelauto’s in het museum te plaatsen!

De eerste schaalmodellen in het museum.

De eerste vitrinekasten staan.

Nog meer vitrinekasten! In totaal 18 stuks.

Een tipje van de sluier van het eindresultaat.

Wil je het gehele eindresultaat zien? Dan kan dat. Het museum is alleen op afspraak te bezoeken.
Hiervoor kun je een afspraak maken via de website of via het volgende email adres:

vandenbosmarcel@gmail.com

Een mooi overzicht van de Japanse tuin en de nieuwbouw. Super gaaf eindresultaat!

DEEL 4: DE OPENING
Op 19 januari 2019 was het zover: de officiële opening van het Mitsubishi Modelcar Museum.
In aanwezigheid van vrienden, buren, familie, kennissen en vele bekenden werd het museum door
mijn moeder, met het doorknippen van een Mitsubishi lint, officieel geopend.

Ook de lokale pers was aanwezig! Voor en na de opening hebben er diverse artikelen in o.a. de
Twentse Courant Tubantia, De Bornse Courant en De Week van Borne gestaan. Zelfs het programma
van Expeditie Oost van RTV Oost is langs geweest voor een bijzonder interview. Allemaal erg leuk.
Binnenkort komt zelfs AutoVisie langs voor een rapportage van ‘Autogekken op zijwegen’.
Op 20 januari 2019 werd aan leden van de Mitsubishi Owners Club de gelegenheid gegeven om
voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst in Nijverdal mijn museum te bezoeken. En dat heb ik
geweten! Met grote getalen kwamen de leden om het museum te bezoeken. Grandioos. En ik wil dan
ook iedereen bedanken voor het bezoeken van mijn Mitsubishi Modelauto Museum.

De Europastraat in Borne vol met Mitsubishi modellen van leden van de Mitsubishi Owners Club (NL)

Mijn verhaal in de pers door Hans van Rheenen:
Je bent ongeveer 10 jaar, je vader koopt een nieuwe auto, een Mitsubishi bij Bennie Wilmink (toen
nog in Azelo) en het verzamelen zit je in het familiebloed… Dat overkwam Marcel van den Bos.
Achteraf is hij er maar wat blij om dat het over dit automerk ging, want dit is een merk waar je het
overzicht kunt bewaren. Veel andere merken hebben een veelvoud aan modellen en dat maakt het
verzamelen alleen maar lastiger.

Vaak gaat Marcel als kind met zijn vader mee naar het autobedrijf en als hij dan bij de receptie staat
kan hij het niet laten om de modellen die daar op de plank staan te bewonderen. Van tijd tot tijd met
als resultaat dat hij weer een auto mag meenemen naar huis. En zo komt van het één het ander… Bij
de boekhandel koop je een autoblad, je ontdekt dat er clubs zijn van mensen die modelauto’s
verzamelen en vervolgens lees je dat er in Houten regelmatig enorme beurzen van modelauto’s
worden gehouden.

Je maakt contacten met andere verzamelaars. Het internet doet zijn intrede, het worden nu ook
mondiale contacten. En dan kom je bijvoorbeeld via een Australische verzamelaar van Mitsubishifolders terecht bij een Japanse Mitsubishi-fan. Met deze laatste heeft Marcel nog regelmatig contact

en één van de dingen die bovenaan zijn wensenlijst staat is dan ook om hem een keer in Japan op te
gaan zoeken.
Juist die mondiale contacten maken het verzamelen zo leuk. In het Verre Oosten worden andere
modellen van het merk verkocht dan hier in Europa, en dus worden er ook andere miniaturen
verkocht. Via internetsites wordt geprobeerd om ook die miniaturen aan de verzameling toe te voegen.
Zo komen landen als Korea, Japan en China ook in de belangstelling te staan.
Japan staat in ieder geval heel breed in de belangstelling. En niet alleen de Japanse cultuur, de tuin is
ingericht als een Japanse tuin en toen het museum gebouwd werd, was één van de eisen dat het
uiterlijk van het gebouw bij die Japanse tuin aan zou sluiten. En dat is goed gelukt!

Van een echte verzamelaar leer je altijd iets. Zo leerde ik vanmiddag hoe Mitsubishi aan zijn naam en
beeldmerk is gekomen. Het Mitsubishi-beeldmerk stelt een drietal diamanten voor. Het concern is
opgericht doordat een drietal industriële Japanse families gingen samenwerken. Mitsu betekent drie
en, u raadt het al, bishi betekent diamanten!
Behalve de modelauto’s verzamelt Marcel ook alle folders, catalogi, krantenartikelen en andere
uitgaven die over Mitsubishi gaan. Helaas kan hij die niet exposeren. “Ik vond het zonde dat mijn
verzameling voor het grootste deel in dozen zat. Het leek mij mooi om mijn verzameling aan andere
geïnteresseerden te kunnen tonen en zo ontstond het plan voor een museum.”
De gehele collectie omvatte ten tijde van dit interview exact 4807 miniaturen. Daarvan staan er circa
4000 in het museum, de rest kon er niet meer bij… Verder staan er in een andere ruimte nog een
aantal vitrines met allerlei Mitsubishi-merchandise: denk aan petjes, waterflessen, gummetjes,
stickers, glazen en wat al niet…

Mitsubishi merchandise in allerlei soorten en vormen, van zoutvaatje tot bierviltje!

Een echte verzamelaar heeft nooit genoeg, dus mocht u nog iets van Mitsubishi op zolder of in een la
hebben liggen, gooi het niet weg maar neem alstublieft contact op met Marcel via:
vandenbosmarcel@gmail.com

Het museum is op afspraak te bezoeken. Hiervoor kun je contact met mij opnemen:
vandenbosmarcel@gmail.com
HET MITSUBISHI MODELCAR MUSEUM in BORNE, uniek op de wereld!

