VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Theezakjes
Op zondag 22 april 2012 houdt Willie Toelen uit Esch een tentoonstelling met zijn verzameling theezakjes. Hoewel hij pas 7 jaar theezakjes verzamelt, heeft hij toch al ruim 27.000 verschillende theezakjes bij elkaar verzameld. Zeker genoeg dus voor een mooie tentoonstelling op de verzamelbeurs in
Eerde als verzamelaar van de maand.
Willie Toelen ging al jaren met zijn vrouw
naar allerlei verzamelbeurzen, maar zelf
verzamelde hij niets. Pas in 2005 kwam daar
verandering in. Tijdens een verzamelbeurs
in Rijkevorsel in België liep Willie een beetje
rond te wandelen. Hij kwam bij een mevrouw
die een paar albums met theezakjes open
had liggen en hij bladerde er eens doorheen.
Hij vond de theezakjes erg mooi en bedacht
dat het nog wel iets was voor hem om te
gaan verzamelen. Van die mevrouw kreeg
hij zelfs al een stapeltje met theezakjes mee.
Thuis heeft hij ze allemaal nog eens goed
bekeken en hij vond er hele mooie tussen
zitten. Tijdens de volgende verzamelbeurs
die hij bezocht in Boxtel vertelde hij al tegen
anderen dat hij voortaan theezakjes verzamelt. Er was al een mevrouw die een hele
tas met theezakjes bij had voor iemand
anders, maar die was die keer niet gekomen. Willie mocht er alle theezakjes uithalen
die hij wou, dan bleven er nog genoeg over
voor die andere mevrouw om mee te knutselen. Zeker in het begin groeide zijn verzameling heel snel. Maar zelfs nu hij al ruim
27.000 theezakjes in zijn verzameling heeft
kon hij er tijdens de speciale theezakjesverzamelbeurs van 10 maart in Mill toch nog
200 nieuwe voor in zijn verzameling ruilen.
Op de vraag waarom nu juist theezakjes en
geen postzegels of ansichtkaarten heeft hij
eigenlijk geen duidelijk antwoord. Hij vindt ze
gewoon mooi. Hij drinkt wel regelmatig thee,
maar dan meestal ook niet zozeer voor de
theezakjes. Al zijn theezakjes zitten netjes
opgeborgen in ordners. Hij heeft van een
bedrijf eens een grote partij van allemaal dezelfde mappen gekregen en die heeft hij in een kastje gezet. Hij
heeft in totaal 72 dezelfde mappen en daarin zitten al zijn theezakjes netjes opgeborgen. De theezakjes worden voor zover mogelijk op alfabet opgeborgen (van de merknaam). De zakjes worden niet ingeplakt maar hij
gebruikt insteekbladen om de theezakjes op te bergen. Zo kan hij ook altijd nog theezakjes toevoegen of de
volgorde wijzigen.
Sommige theezakjesverzamelaars kiezen ervoor om alleen de theezakjes van bepaalde merken of landen te
verzamelen, maar Willie verzamelt ze gewoon allemaal. Het maakt niet uit van welke supermarkt, welk merk
of welk land ze zijn. Hij weet dat ze op den duur allemaal moeilijk aan te komen zullen zijn die hij nu heeft. De
meeste theezakjes worden immers gewoon weggegooid. Ooit waren de oude Pickwick theezakjes en die van
Konmar, en Edah heel gewoon en gemakkelijk aan te komen, maar nu niet meer. De winkels C1000 en Super de Boer bestaan nu nog wel, maar hoe lang gaat het duren voordat ze weg zijn en ook die theezakjes
moeilijk te vinden zullen zijn. Van Nelle heeft ook eens een serie theezakjes met Piggelmee uitgegeven, maar
die zijn nu helemaal moeilijk aan te komen.
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Soms ontwerpen theezakjesverzamelaars zelf ook theezakjes. Toen Willie in februari 2012 65 werd en met
pensioen ging vond zijn vrouw Lenie het leuk om voor de gasten van het afscheidsfeest een speciaal theezakje te maken. Op de plaatjes hierboven staat de voor- en de achterkant van het zakje dat Lenie voor de
gasten maakte. Willie is 17 jaar werkzaam geweest als conciërge aan de plaatselijke basisschool. Tijdens het
afscheidsfeest werd hij door leerlingen en leerkrachten van de school flink in het zonnetje gezet. Hij kreeg
onder andere een boek waar ze allemaal wat moois voor hem in gemaakt hadden. Het was goed te zien dat
zijn collega’s al goed op de hoogte waren van zijn hobby. Iemand had zelf ook voor Willie een persoonlijk
theezakje gemaakt. Ze vertelden dat er ook een verzamelaar is die iedere keer als hij een mijlpaal heeft bereikt met zijn verzameling een bijzonder theezakje maakt. Ook voor grote internationale theezakjesbeurzen
worden vaak bijzondere theezakjes uitgegeven. Lenie heeft ook eens via Ebay een serie theezakjes gekocht
die door een Amerikaanse familie was gemaakt voor allerlei gelegenheden. De thema’s van die theezakjes
doen Lenie sterk denken aan het levensverhaal van haar zoon die in Amerika woont.
Op de achterkant van het theezakje hierboven staan al wat eigenschappen die op Willie van toepassing zijn.
Ik kan er nog wel een paar aan toe voegen. Hij is ook weinig spraakzaam en heel bescheiden, een stille genieter. Sinds zijn pensioen geniet hij volop van zijn hobby. Hij steekt er nu vele uurtjes in en als hij met zijn
hobby bezig is, zie je zijn oogjes glinsteren van genot. Omdat hij zo’n stille genieter is laat hij het ruilen vaak
aan Lenie over. Zij heeft voor hem een site gemaakt, www.lenievderdoelen.nl, waar ze zijn dubbele theezakjes op zet om ze te kunnen ruilen. Zij ruilt voor hem ook met verzamelaars uit andere landen. Dit gaat heel
goed vertelde zij. Buitenlandse verzamelaars kijken op de site welke theezakjes ze graag willen hebben en
sturen dan scans of foto’s van theezakjes die ze dubbel hebben zodat Willie en Lenie er daar weer uit kunnen
zoeken. Gelukkig kunnen theezakjes gemakkelijk per post geruild en verstuurd worden en de verzendkosten
zijn niet hoog, omdat ze weinig wegen. Lenie vertelde dat er tegenwoordig ook vooral via facebook een stevige ruilhandel in theezakjes is ontstaan, met verzamelaars vanuit de hele wereld. Toch vinden ze het ook nog
heel fijn om ruilbeurzen te bezoeken en daar gewoon uit bakken theezakjes te zoeken die ze nog niet hebben. Ze vinden het jammer dat ze in april geen tijd hebben om in Tjechië naar een ruilbeurs te gaan, maar in
augustus zullen ze waarschijnlijk wel naar Hongarije gaan voor een internationale theezakjesruilbeurs.
Uit de verzameling van Willie is ook een mooie vriendschap ontstaan. Voor
het feest van Willie mailde Lenie naar de Deense theezakjesverzamelaarster Mitzie Roikjaer dat ze feest hadden. Mitzie kwam heel spontaan een
paar dagen op bezoek om het feest bij te kunnen wonen. Als cadeautje
bracht ze voor Willie een heel speciale serie theezakjes mee. Het waren 24
verschillende theezakjes die als een soort adventskalender bedoeld waren.
Ieder zakje heeft een andere smaak. Het doosje waar ze in zaten wordt
natuurlijk ook zorgvuldig bewaard.
Op zondag 22 april 2012 laat Willie Toelen zijn verzameling theezakjes,
zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden. Het is voor
iedere verzamelaar de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen.
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