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Het thema van het tweede Cultureel-Erfgoedweekend (20-21 april 2002)

‘Verzamelingen,verzamelaars,verzamelen’is erg herkenbaar,maar roept tege-

lijkertijd de nodige vragen op. Wie verzamelt wat en waarom? Is verzamelen

van alle leeftijden en verandert je verzamelzin met de jaren? Verzamelen

vrouwen anders dan mannen of leggen ze andere verzamelingen aan? We leg-

den bij wijze van ‘proefbedje’een aantal vragen voor aan drie verzamelaars.

[ Hilde Schoefs ]

WIE: ELLEN & BERT JACKERS (9 & 7)

WAT: Pokémon-spullen, stenen, veren

& knuffels

WAAR: Zichen-Zussen-Bolder (Riemst)

De verzamelaars in dit verhaal zijn

Ellen & Bert, respectievelijk 9 en 7 jaar

oud. Hun beide slaapkamers zijn een

waar mekka voor Pokémon-adepten en

liefhebbers van knuffeldieren. Een doos

onder het bed bevat een kleine, recent

opgestarte verzameling veren van

allerhande vogels en in getrapte dozen

worden kiezel- en iets waardevoller

gesteentes door elkaar tentoon

gesteld.

Hoe groot is jullie verzameling?

Ellen: “Dat weet ik niet, ik heb ze nog

nooit geteld.” Bert: “Ik ook niet.”

Moeder lachend:“Maar het zijn er veel!”

Sinds wanneer zijn jullie beginnen ver-

zamelen?

Ellen: “Ik ben Pokémon gaan verzamelen

van toen ik Pokémon kende. Toen was ik

acht of zeven jaar”. Bert: “Ik was vijf of zes.”

Ellen: “Stenen zijn we tegelijk beginnen

verzamelen, maar ik heb er het meeste.

Eigenlijk hebben we er allebei evenveel,

want we hebben onze stenen samenge-

daan.” Over de vraag wie de meeste knuf-

fels heeft, bestaat er enige tegenstrijdig-

heid. Het verlossende woord komt van de

mama: “Zou het kunnen dat Ellen er de

meeste heeft? Die is bijna twee jaar eerder

als Bert gaan verzamelen.” Waarop Bert

glunderend: “Maar ik ben als eerste veren

beginnen verzamelen.” Grootmoedig

voegt hij er snel aan toe:“Maar die zijn ook

allemaal van ons allebei.”

Waarom zijn jullie dat allemaal begin-

nen verzamelen?

Ellen: “Omdat we dat mooi vinden.” Bert:

“En leuk.”

Waarom is dat leuk?

Bert:“Dan heb je veel meer, dan heb je ook

schone dingen waar je naar kunt kijken,

waar je mee kunt spelen, waar je dikwijls

mee kunt knutselen.” Ellen: “Met stenen

kan je mooie dingen maken.” Bert:“En met

veren maak ik vliegtuigjes, en ... alles.”

Wat is jullie mooiste Pokémon-stuk?

Ellen: “De Pikachuknuffel.” Bert: “Nou...

euh... een Pokémon die ik niet heb. Of

(bedoel je) een Pokémon die ik wel heb?”

Ellen [fluisterend]: “Je moet er een nemen

die je hebt.”“Oh. Dan neem ik ... Gengar. Die

kan zich onzichtbaar maken en andere

Pokémons die gewond zijn verzorgen en

nog veel meer. Die kan eigenlijk alles.”

En jullie mooiste steen?

In koor:“Pyriet”

En bij de knuffels?

Bert: “Pardoetsje!” Ellen: “Ik kan niet kiezen

tussen Ducky, de eend, en het hondje.”

De mooiste veer dan?

Ellen: “Dan moeten we kijken, want dat

hebben we nog nooit bekeken.”

Nadenkend: “Die met kleuren.” Bert

[enthousiast]:“Die met kleuren, ja! Rood en

groen en geel!”

Hoe verzamelen jullie?

Ellen: “Door telkens nieuwe dingen te

kopen die we mooi vinden of ze te vragen.

En Bert verzamelt de veren. Maar de laatste

twee heb ik gevonden.”

Interview afgenomen door Hilde

Schoefs bij de familie Jackers te

Zichen-Zussen-Bolder op zondag

11-11-01.

DRIE VERZAMELAARS & HUN
VERZAMELING(EN)

Erfgoedweekend 2002

Privé-collectie familie Jackers
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VERZAMELAARS

WIE? Theo Broers (68)

WAAR? Moelingen

WAT? Hanen, landbouwwerktuigen, ...

Ik sprak Theo Broers en zijn echtgenote in

de ruime leefkeuken van hun  vierkants-

hoeve in Moelingen.Theo staat wijd en zijd

bekend als verzamelaar van onder andere

hanen en landbouwwerktuigen allerhan-

de. Bij gelegenheid stelt hij zijn (deel)verza-

melingen tentoon of demonstreert hij de

werking ervan op ambachtenmarkten. In

het onderstaande interview vertelt hij hon-

derduit over zijn passie voor voorwerpen

met een verhaal.

Wat verzamelt u eigenlijk allemaal?

“Ja, ik verzamel vele zaken, feitelijk teveel

om op te noemen. Maar kom, ik kan toch

een paar belangrijke opnoemen. Gelijk

zaken die verband houden met melk,

boter. Dat wil zeggen: gerief voor te mel-

ken, ook gerief voor af te romen, ook het

gerief voor boter te maken, ook het gerief

voor boter te verpakken. Ook voor kaas,

Hervse kaas. Ook weegtoestellen, want die

boter moest ook gewogen worden.

Bakgerief voor brood, vla. Na het bakken

gebruikten ze de oven ook om het fruit te

drogen: pruimen, appelen, peren voor ze in

de winter te kunnen gebruiken. Ze konden

ze ook gebruiken in bewaarpotten gelijk

zuurkool, boter, pruimen en peren op azijn.

Stroopdozen en vertind keukengerief vind

ik ook heel mooi.” Voor de vuist weg praat

hij over de geschiedenis van het stroopma-

ken, van Moelingen tot Amerika, jaartallen

inbegrepen.

De meeste bekendheid geniet hij echter

om zijn collectie hanen, een hobby die hij

deelt met andere verzamelaars als Jean-

Luc Dehaene en Stefaan Top, met wie hij al

samen tentoonstelde:“Hanen, omwille van

hun fierheid. Ge bent fier dat ge iets doet,

uw eigen leven, ge bent teler van fruit en

ge zijt fier daarop. Ook omdat m’n ouders

hier vroeger hanen hadden, die kwamen

denkelijk van bij m’n grootvader. Die haan

hier (thuis) die ging toen aan de voordeur

door een luikje het huis in en uit.” Voluit

vertelt hij verder over de symboliek van

hanen en het intrigerende van de talrijke

representaties die er wereldwijd bestaan.

“Bidprentjes, Antwerpse sanctjes in de mis-

saal, die verzamel ik ook. Ik heb ook vlees-

haken of wildhaken. (...) Vandaag ziet ge

geen wildhaken meer, enfin ge ziet geen

wild meer. Er zijn ook de communiepren-

tjes. (...) De eerste communie, ge kondt dat

zien op de prentjes, dat waren kinderen van

twaalf jaar. En nu van zeven. Ik vind ansicht-

kaarten van het dorp en van het boerenle-

ven ook mooi om te verzamelen. Ge ziet

hoe de mensen vroeger werkten, hoeveel

koeien dat ze hadden, noem maar op.

Geëmailleerde keukenvoorwerpen ook.

Wassen beeldjes ook. Open haardgerief.

Bijvoorbeeld de ijzers om de ketels op te

hangen. Als ze verhuisden moesten die

altijd blijven hangen in de haard. Ja voor

wat was dat? Dat was een gewoonte: die

moest blijven hangen, die mocht niet weg.”

“Wasgerief ook. Maar het mooiste van dat

wasgerief is dat als ik op een tentoonstel-

ling ben in Nederland, dan vragen de vrou-

wen me in het bijzonder: ‘Wat is dat? Om

boter te maken?’ ‘Nee’, zeg ik, ‘ik moet dat

aan u vragen. Jullie zijn modern, jullie kun-

nen goed met die duim op knopjes duwen.

Dat is een wasmachine. Jullie zijn gewend:

d’erin, op de knop te duwen en ja, de was is

gedaan.’ Die wasmachines van rond de

jaren 1900 die waren toch voor de rijkere

mensen, de anderen moesten nog altijd

met de hand werken.”

“Maastrichts aardewerk, handbeeldjes van

heiligen (verzamel ik ook). Als de mensen

ziek waren of stervend waren, hielden ze

dat in hun hand. Die zijn niet zo duur als

porselein, dat was niet voor de rijke men-

sen, maar ik vind die toch heel mooi. Ge

vindt die vandaag ook niet meer op mark-

ten.”

Wat is uw mooiste stuk?

“M’n mooiste stuk is ... [denkt na] wat ze

gebruiken in de keuken, zoals bijvoorbeeld

een taartenpan. Als die konden vertellen

hoeveel vlaai dat ze gebakken hebben. Of

dat speelgoed [wijst naar appelplukspel op

tafel] dat vind ik ook mooi. Ik kan geen

keuze maken. Zelfs uit m’n hanen (niet). Het

meeste succes heb ik met de hanen op het

luciferdoosje. Die fierheid van die wat die

zwavelstokjes maakte of de veiligheid

ervan [waarmee hij alludeert op de waak-

functie van hanen], dat vind ik, dat kost me

niks, maar is heel mooi.”

Privé-collectie familie Broers
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Wanneer bent u eigenlijk beginnen ver-

zamelen?

“Ik ben begonnen toen ik kind was met die

prentjes uit chocolade. Ge kondt maar van

tijd tot tijd chocola eten en dan ging moeder

bij andere mensen (om chocoladevloeitjes)

vragen zodat bepaalde jongens met een

heel pakje van misschien wel vijftig dubbels

(naar thuis kwamen) en dan konden wij rui-

len Ook op de scholen. Of sigarenbandjes

ook. En knikkers. Dat was onze hobby. En

toen zijn wij naar de hogere school geweest

en is dat gestopt, hebben wij jong gewerkt.

Maar toch (ben ik) blijven doordenken over

die dingen en toen ben ik begonnen met

andere dingen te verzamelen.”

Waarom verzamelen mensen?

“Waarom? Ja, ten eerste, ge moet iets heb-

ben in het huis.” Zijn echtgenote trekt

lachend haar wenkbrauwen op bij het

horen van het woordje ‘iets’, maar Theo laat

zich daardoor niet van de wijs brengen:“En

ik vind: ge kunt beter een oud stuk dat iets

heeft meegemaakt verzamelen, terwijl een

modern stuk: dat heeft niks te vertellen. Die

oude boerderij hier: daar kunt ge van alles

over vertellen. Een nieuw huis, daar is geen

ziel in, vind ik. Voor wat verzamelen men-

sen? Ja,als ze die ziekte krijgen,dat is de erg-

ste ziekte, gelijk drugs. Als ge ziet en hoort

dat mensen naar begrafenissen gaan van

mensen die ze niet kennen! Wat hebben ze

aan zo’n bidprentje? Ze weten toch niet wat

dat betekent. Terwijl als ge die wel kent...”

Interessant is dat Theo vervolgens het ver-

haal doet van een bidprentje van een

priester uit de tijd van Napoleon.“Ik heb ook

embleempjes wat kinderen verzamelden

vroeger om hun nieuwjaarsbrief te versie-

ren.Of om bij hun vriendinnen in de poëzies

te plakken. Dat vind ik ook heel mooi.”

Op welke manier verzamelt u? Hoe komt

u aan uw stukken?

“Ja, dan moet ge naar markten gaan, naar

beurzen. Of gekregen eventueel, of door

m’n ouders hier gelaten. In de meeste geval-

len moet ge de beurzen aflopen, maar van-

daag is er heel weinig (te vinden) op dat

punt.”

Wat vindt uw vrouw ervan dat u verzamelt?

“Ja, voor m’n vrouw moet ik het veertien

dagen verstoppen. Als ik terugkom (van een

markt/beurs):‘Wat hebt ge?’‘Niks.’ En dan is

ze weg ‘s zondags ‘s voormiddags en dan

kan ik het binnenmoffelen. Maar als het dan

binnenstaat en ze heeft niks gezien, dan kan

het toch een week of twee,drie duren dat ze

niks merkt.” En dan met uitgestreken

gezicht:“Ik moet wel zeggen, in de hangkast

staan al een maand twee glazen en die

heeft ze nog niet gezien.” De droge repliek

van zijn echtgenote maakt duidelijk dat ze

die al wel degelijk heeft ontdekt.“Soms is ze

kwaad, soms valt het mee” vervolgt hij. “Ik

mag niet te veel meenemen; ik heb m’n

plaatsen boven waar ik het kan zetten, maar

ik mag niet waar zij dikwijls komt of waar zij

woont, te veel zetten.”

(Aan echtgenote) Verzamelt u zelf ook

dingen?

“Nee.Nee,het is al genoeg met Theo”,zegt ze

lachend. Theo: “Normaal als de vrouw mee-

gaat, dan kijkt ge alletwee uit. Als zij mee-

komt, zij houdt mij in de gaten. Als zij weet

dat ik terug wil gaan naar iets - daar staat

een haan of zo, dat ik mij aan het bedenken

ben - dan zegt ze: ‘Hier, hier, kom.’ [lachend]

Als zij bij mij is, kan ik niets kopen:‘Het is niet

nodig.’”En dan serieus:“Ge moet u (kunnen)

concentreren, hé. Kan ik het gebruiken of

kan ik het niet gebruiken? Is het niet nage-

maakt? Want daar hebt ge niks aan, dat is

niks waard.”

Gaat u blijven verzamelen zoals u nu

bezig bent?

“Normaal moest ik stoppen nu. Euh...met

landbouwgerief stop ik, met de grote stuk-

ken meubels stop ik. Nog stukjes wat ik kan

bewaren in dozen of documenten (zal ik

blijven verzamelen). Normaal moest ik stop-

pen, maar het is heel lastig om te zeggen ‘Ik

ga niet meer’.”

Waarom moet u stoppen?

“Wel, ik ben 68, ge moet ook kunnen genie-

ten ervan. Ge moet niks kopen dat op de

bovenste zolder (ligt) of de kisten in(gaat).

Ge moet dat kunnen bestuderen, of als

iemand iets vraagt, ge moet daarop kunnen

antwoorden voor wat (het diende). Het stuk

moet ook kunnen vertellen. Als ge het

ergens in een kist steekt, kan het stuk u ook

niks vertellen. (...) Er zijn bepaalde verzame-

laars:gaat ge iets vragen,ze laten u niks zien.

Het gaat naar de lades in, de kasten in en

fini. Ze willen het voor hun alleen houden,

maar op een gegeven dag zijn ze dood en

niemand weet iets ervan. Ge moet toch

anderen ook iets gunnen. (...) Ge moet kun-

nen vertellen, dat is de bedoeling. Als ik dat

kruisbeeld zie, daar dat koperen...“ Theo ver-

telt dat het hem werd geschonken door een

andere, niet-gelovige verzamelaar. “Dan

kunt ge vertellen hoe ge daar aan komt. Dat

heeft een verhaal. Het moet een verhaal

hebben, hé.” n

Interview afgenomen door Hilde

Schoefs bij de familie Broers te

Moelingen op zaterdag 17-11-01.

Drie verzamelaars & hun verzameling(en)

Privé-collectie familie Broers


