VERZAMELAAR VAN DE MAAND

HET LIEFST ALLES IN GROEN!
Hoewel Twan van den Broek pas 15 jaar is, verzamelt hij toch al zo ongeveer 8 jaar alles op het gebied van het leger. Al op zijn 7e is
hij dus begonnen met verzamelen. Hij zat toen al bij de scouting. Wat het eerste stuk van zijn verzameling is, weet hij zich niet meer
te herinneren. Hij heeft al van alles, maar wil graag nog veel meer hebben. Hij vindt echt van alles leuk. Daarom stelt hij op zondag
23 april 2006 zijn verzameling tentoon op de verzamelbeurs in Eerde.

Het lijkt bijna of het huis is aangepast
aan de verzameling van Twan. Alle
deuren en kozijnen in huis zijn namelijk
groen. Toch verzekerde zijn moeder me
dat dat niet is voor de verzameling van
Twan, maar omdat het ook de lievelingskleur is van de vader van Twan.
Oftewel Twan heeft de voorliefde voor
groen van zijn vader geërfd. Altijd wou
hij alleen maar groene of zwarte kleding
aan. Ook nu nog draagt hij het liefst zijn
camouflage broek en kistjes. Hij gaat nu
naar het vmbo, maar als hij zijn diploma
heeft, wil hij het leger in.
Hij heeft spulletjes van alle onderdelen
van het leger: de luchtmacht, de landmacht, de marine en de marechaussee,
maar de eerste 2 onderdelen hebben
duidelijk zijn voorkeur.
Hij heeft kaarten, stickers, speldjes,
flippo’s, militair speelgoed, kleding,
helmen, lege kogels en van alles van de
uitrusting van een soldaat. Oftewel een
zeer gevarieerde verzameling.
In zijn kamer is weinig licht en door de
donkere kleuren die gebruikt zijn moet je
echt even wennen als je binnenkomt.
Het plafond is helemaal bedekt met een
camouflagenet, waar nog wat planten
doorheen lijken te groeien. De muren
van zijn kamer zijn gesaust en met een
spons zijn er camouflage vlekken op
aangebracht. In een boekenkast staat
een groot deel van zijn verzameling
netjes opgeborgen in mappen. Vol trots
liet Twan de munitiedoos zien die hij
eens voor zijn verjaardag van zijn grootouders kreeg. In de doos zitten lege
kogels voor een automatisch geweer.

Voor zijn raam staan 3
kogelhulzen die dienst doen
als vaas. De kogels zijn wel
zo’n 25 centimeter hoog.
Echt alles wat hij aan kan
komen wat iets met het
leger te maken heeft
bewaart Twan. Zo heeft hij
diverse mappen vol met
folders en zelfs de plastic
tasjes die op open dagen
worden uitgedeeld worden
door Twan zorgvuldig
bewaard. Wat dat betreft
ziet het er overigens dit jaar
niet zo gunstig uit voor
Twan. Alle open dagen die
dit jaar worden gehouden
zijn in het noorden van het
land en het is sowieso al bekend dat op
een paar van de open dagen er andere
dingen op de agenda van zijn ouders
staan.

Dit jaar zijn de open dagen van de
landmacht op 13 en 14 mei in Havelte.
Op 16 en 17 juni zijn de open dagen van
de luchtmacht in Leeuwarden. Op 14, 15
en 16 juli worden in Den Helder de
vlootdagen gehouden. Als een van de
lezers van De Verzamelaar dus deze
open dagen gaat bezoeken en zelf niets
geeft om alle folders en andere dingetjes die worden weggegeven, weet dan
dat je er Twan blij mee kunt maken.
Twan vindt het wel bijzonder jammer als
hij dit jaar niet kan gaan omdat hij ook
nog eens lid is geworden van de jongerenclub van de landmacht. Als je lid bent
van die club krijg je een uitnodiging van
de luchtmacht voor de open dagen. Je
mag dan in een speciale tent, met een
tentoonstelling van de club, waar je alles
ook nog eens extra goed kunt zien. Als
je lid bent van die club krijg je 6 keer per
jaar een tijdschrift en op de site van de
club kun je leuke spelletjes spelen.
Met zijn ouders gaat hij vaak mee naar
beurzen of naar rommelmarkten. Op
rommelmarkten kijkt hij natuurlijk wel
altijd uit dat hij niet teveel geld aan de
spulletjes uitgeeft. Zo zag hij eens een
mooie helm, maar daar vroegen ze 20
euro voor en dat vond hij toch echt teveel. Toen ze echter een tijdje later op
een rommelmarkt 5 euro vroegen voor
2 helmen, heeft hij ze heel snel meegenomen. Ook een kogelhuls van 15 euro
is natuurlijk wel leuk als verjaardagscadeautje, maar om zelf te kopen van je
krantenwijkgeld toch wel een beetje
duur. De laatste jaren vertelt hij op de
verzamelbeurzen ook vaak dat hij militaria verzamelt en dat heeft hem al heel
wat opgeleverd.

Zo kreeg hij eens van een mevrouw op
de verzamelbeurs 3 volle dozen met
militair materiaal. Er zat van alles in en
hij was er bijzonder blij mee.
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Twan heeft ook veel foto’s van de open dagen, want altijd als
hij naar een open dag toegaat, neemt hij een fototoestel mee.
De foto’s en kaarten worden allemaal netjes in mappen opgeborgen.

Twan heeft ook heel veel dingen van de persoonlijke uitrusting
van militairen. Hij heeft een pak, petten en helmen, zelfs sokken
en alles wat tot de kleding van een soldaat behoort. Hij heeft niet
alleen kleding, maar zelfs een scheerapparaat, bestek, etensbakken, schoenpoets en voetenpoeder behoren tot zijn verzameling. Ook heeft hij 2 gasmaskers, compleet met bijbehorende tas
en filters en een opvouwbare bril in etui.

Ooit eens kreeg hij van iemand een volle doos met plastic soldaatjes. Hij vindt ze nog steeds zeer leuk en speelt er nog regelmatig mee. Dus als u nog zoiets heeft liggen in een oude speelgoedkist, dan kunt u er Twan misschien wel blij mee maken.
Dit overlevingspakket van de koninklijke landmacht was nog
helemaal nieuw toen Twan het kreeg. Hij was natuurlijk wel
benieuwd wat er allemaal in zat. Daarom heeft hij de verpakkingen allemaal heel voorzichtig opengemaakt, ook omdat hij
niet wist of alles wel goed zou blijven. Er zaten pakjes soep,
biscuitjes, suikerzakjes, chocolade repen, cacao en limonadepoeder, theezakjes en van alles meer in. Gelukkig waren
de theezakjes van een heel gewone soort, anders had zijn
moeder er ook nog naar op zoek moeten gaan, want zij verzamelt theezakjes. Het enige wat nog echt dicht zat met alles
nog erin was het pakje met de Amerikaanse sigaretten. Twan
is niet bang dat die zullen bederven en zelf zal hij ze echt niet
oproken. Zou hij de handboeken van de soldaat al helemaal
hebben doorgenomen?

Ook zeker een bijzonder mooi exemplaar in zijn verzameling is
e
dit herdenkingsbord van het 41 tankbataljon wat hij ooit een voor
een prikje kocht op een rommelmarkt.
Heeft u nog een aardigheidje voor de verzameling van Twan of
vindt u het leuk om deze verzameling eens van dichtbij te bekijken? Kom dan op zondag 23 april 2006 tussen 09.00 en 12.00
uur naar de verzamelbeurs in Eerde.
Door Hannie van Duynhoven
secretaresse van de afdeling Oost-Brabant

