VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Het eerste wat mij opviel toen
ik het huis van Miriam binnenkwam was een groot muisachtig beest in een kooi. Toen ik
vroeg of dat een springmuis
was, net zoals Diddl, werd daar
ontkennend op geantwoord.

Het is een chincilla, maar het
diertje heeft duidelijk Diddl trekjes, met zijn grote oren. Toch is
dat niet de reden waarom ze
Diddl verzamelen.
Het is nu ongeveer anderhalf
jaar geleden dat Melanie, de
oudste dochter, met een paar
Diddl blaadjes van school
thuiskwam en vroeg of ze die
mocht verzamelen. Miriam had
voor die tijd al flippo’s en dergelijke voor haar dochters verzameld.
Ze wou toch eerst wel eens weten wat
het inhield om Diddl te verzamelen, dus
ging ze een kijkje nemen in de winkel,
wat het was. Van Diddl zijn allerlei
schrijfblokken waar de blaadjes van
worden verzameld, maar er zijn ook allerlei andere spulletjes met de afbeelding van Diddl.
Diddl werd op 24 augustus 1990 voor
het eerst getekend door Thomas Goletz.
In het begin zag Diddl er meer uit als
een kangoeroe. Al op 1 mei 1991 kreeg
Diddl een vriendinnetje, Diddlina. Langzamerhand kreeg Diddl steeds meer
vrienden, onder andere Vanillivi
(schaap), Pimboli (beer), Mimihopps
(konijn) en Galupy het paard.

Miriam werd in de winkel direct verliefd
op Galupy. Ze rijdt al heel lang paard en
ze heeft zelfs een eigen paard. Haar
paard heet Bibi en heeft zo’n beetje hetzelfde ruwe uiterlijk als Galupy. Haar
Bibi is ook net zo ondeugend als Galupy
en Miriam’s hart was direct gestolen
door Galupy. De dochters Melanie en
Ilona mochten dus Diddl blaadjes gaan
verzamelen, maar Miriam verzamelde
zelf ook fanatiek mee. De blaadjes verzamelt ze nog alleen maar voor haar
dochters maar voor zichzelf heeft ze al
een heleboel effectkaarten verzameld.
Helaas heeft ze er nog geen uit de aserie. Ook het briefpapier verzamelt ze
voor zichzelf.

Hierboven staat briefpapier nummer
166. Dit vindt Miriam het allermooiste
briefpapier. Het briefpapier is helemaal
lichtblauw, met heel vaag een waterval
op de achtergrond. Er zijn al 233 verschillende briefpapieren met envelop
uitgebracht en dan nog speciale.
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In de kamer heeft Miriam ook een vitrinekastje staan met Diddl spulletjes. In
dat vitrinekastje staat onder andere
‘Mens erger je niet’ met Diddl figuurtjes.
Miriam vertelde dat ze al 3 verschillende
‘Mens erger je niet’ spellen heeft van
Diddl, maar dit is de oudste. Er staan
ook beschermengeltjes van Diddl en
Pimboli tussen en een letterbak in de
vorm van een kaas met allerlei kleine
Diddlfiguurtjes. Dit is echt de verzameling van Miriam.
Voor haar dochters verzamelt ze alle
blokblaadjes van Diddl. Hoewel ze daar
nu zo’n 1,5 jaar mee bezig is, heeft ze
de blokblaadjes nog steeds niet allemaal
bij elkaar voor haar dochters. Het valt
ook niet mee om ze allemaal 2x bij elkaar te verzamelen, vooral niet als je de
prijs in de gaten wilt houden. Vooral de
lage nummers zijn moeilijk aan te komen en vaak erg prijzig. Inmiddels zijn
er al 153 verschillende A4 blokken uitgegeven, 414 A5 en 204 A6 blokken.
Miriam kent van ongeveer ieder blaadje
het nummer uit haar hoofd.
Ze heeft eens A4 blok nummer 1 te
koop zien staan op Ebay en toen in de
gaten gehouden voor welke prijs de blok
wegging. Uiteindelijk werd er € 130 voor
geboden. Bij de A4 blok nummer 1 gaat
het dan ook nog eens voornamelijk om
de kaft, want ik heb eens gehoord dat
de blaadjes daarvan blanco zijn. Voor
de A4 blok nummer 1 wordt dus heel
veel voor de kaft geboden terwijl de
meeste Diddl verzamelaars de kaften
van de overige blokken weggooien of
gebruiken om mee te knutselen. De
meeste verzamelaars hebben alleen
een kopie van de kaft. Miriam knutselt
ook volop met Diddl plaatjes, maar
meestal print ze ze zelf uit. Op een Diddl
beurs zag ze eens dat zeepjes versierd
werden met Diddl plaatjes, haar kinde-

ren vonden dat zo leuk dat ze
het thuis ook is gaan doen.
Ook kaarten maakt ze van
Diddl plaatjes, maar toch wel
heel bijzonder en arbeidsintensief zijn de cd’s die ze versiert. In afgekeurde cd’s boort
ze eerst met een handboor allemaal gaatjes, daarvoor heeft
ze malletjes van, waar allemaal gaatjes moeten komen.
Vervolgens gaat ze met naald
en dunne draad een heel borduurwerk op de achtergrond
maken. Achter op de cd plakt
ze nog een kartonnetje en een lintje zodat de cd opgehangen kan worden. Heel
leuk als schilderijtje of als kaart.
Melanie is nu 13 jaar en een tijdje is de
belangstelling voor Diddl al wat minder
geweest, maar nu gaat ze weer vaak
met haar moeder naar de ruilbeurzen.

Ilona de jongste dochter is nog steeds
trots op het eerst Diddlblaadje dat ze
kreeg. Een hartje met Diddlina erop,
maar nu heeft ze toch ook al een hele
map vol met blaadjes die ze zelf geruild
heeft. Hoewel ze het ruilen nog steeds
wel moeilijk vindt. Er zijn al heel veel
verzamelaars gestopt met het verzamelen van Diddl. De echte hype is er wel
een beetje af en nu blijven de fanatieke
verzamelaars nog over. In te begintijd is
Miriam ook eens naar een Diddl ruilbeurs in Tilburg geweest. Daar zijn toen
950 bezoekers geweest. Miriam had
daar ook een tafel gehuurd en het de
hele dag zo druk gehad dat ze amper
tijd had om adem te halen, laat staan
voor een kop koffie. Aan het einde van
de dag was ze helemaal kapot. Miriam
is nog bijna iedere zondag wel ergens
op een verzamelbeurs te vinden met
haar Diddl verzameling.
De fanatieke verzamelaars blijven over
dus er valt ook nog steeds volop te rui-

len. Er is ook zoveel uitgegeven op
Diddl gebied. Op dit moment is ze volop
bezig om haar verzameling naamblaadjes aan te vullen. Er zijn 16 verschillende motieven van meisjesnaamblaadjes
uitgegeven en 2 motieven met jongensnamen. Er zijn 108 verschillende meisjesnamen uitgegeven. Van de verschillende motieven zijn niet alle namen uitgegeven, maar wel een heleboel. Van
het plaatje van generatie 7 zijn er de
minste uitgegeven, maar nog altijd 73
verschillende namen. Het leuke van de
naamblaadjes is dat de naam Miriam
ook voorkomt als naamblaadje en die
naam is zelfs in alle generaties als blok
uitgegeven. Dus alleen al met haar kan
ze de serie compleet maken. Ook de
naam Melanie is uitgegeven in een heleboel motieven, behalve generatie 7.
De naam Ilona staat er helaas niet bij.
Met het verzamelen van naamblaadjes
kunnen ze voorlopig nog vooruit. Alles
samen zijn er ongeveer 1600 verschillende uitgegeven.

Miriam zal haar verzameling op zondag
29 januari 2007 tentoonstellen in Gemeenschapshuis De Brink in Eerde van
09.00 tot 12.00 uur. Naast Miriam zijn er
iedere keer toch nog zeker 30 fanatieke
Diddl verzamelaars aanwezig op onze
verzamelbeurs en het aanbod van bijzondere blaadjes is heel groot.
door Hannie van Duynhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant
verzamelbeurseerde@hotmail.com

