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De souvenirlepeltjes van Tiny Hermens 
 
Het begon allemaal zo’n 43 jaar geleden. Tiny bracht met haar verloofde een bezoek aan het oorlogs- en verzetsmuseum in  
Overloon. Als herinnering aan de leuke dag kocht ze in het souvenirwinkeltje een theelepeltje. Dit lepeltje stond jarenlang in een 
vaasje in de kast, maar niet alleen, er kwamen steeds meer lepeltjes bij in het vaasje. 

 

 
Het Overloonlepeltje 

 
Toen ik bij Tiny op bezoek was om een kijkje te nemen bij 
haar verzameling stond de teller op 3.529 theelepeltjes en 
227 suikerscheppen. In de kamer waar ze haar verzameling 
bewaart, heeft ze een leitje hangen waarop ze heel precies 
de stand bijhoudt. Het vaasje is dus al heel erg lang veel te 
klein. Ze bewaart nu al haar lepeltjes in aktekoffertjes. Deze 
koffertjes koopt ze tweedehands op rommelmarkten. Nu heeft 
ze tientallen koffertjes met lepeltjes. De lepeltjes zijn er han-
dig en overzichtelijk in op te bergen. Ze blijven er mooi in (ze 
worden niet zo snel zwart omdat ze niet aan de openlucht 
blootgesteld worden) en natuurlijk is het op die manier ook 
wel heel handig om ze mee te nemen naar een tentoonstel-
ling. 

 
Buitenlandse souvenirlepeltjes 

 
Het is wel wat werk om alle lepeltjes op die manier op te 
bergen, maar het resultaat mag er wezen. Als ze er een 
nieuw koffertje bij heeft worden er eerst van gaatjesboard 
plankjes in gemaakt. Het gaatjesboard is vaak van oude bed-
bodems. De plankjes worden eerst netjes bekleed met plak-
vilt. De theelepeltjes hebben een groene achtergrond en de 
suikerscheppen hebben een rode achtergrond. Daarna wordt 
er hoedenelastiek door de gaatjes geregen. De lepeltjes wor-
den onder het elastiek doorgeschoven en blijven dan prima 
hangen. Op de eerste plankjes zitten ook allemaal afstand-
stukjes. Die komen uit de elektriciteitsverzameling van haar 
man, maar die zijn inmiddels allemaal op. De dopjes zorgden 
ervoor dat de lepeltjes niet tegen de plank aan kwamen en 
dat ze mooi recht in de koffer liggen. Haar man maakte alle-
maal haken voor Tiny en als ze nu haar lepeltjes tentoonstelt 
kan ze ze met de haken aan elkaar vastmaken en ophangen.  
 
Inmiddels zijn het dus al lang niet allemaal lepeltjes meer van 
plaatsen waar Tiny is geweest. Ze heeft koffers vol met lepel-
tjes. Ze heeft al zeker 3 koffertjes vol met gekleurde buiten-
landse lepeltjes. Dit zijn souvenirlepeltjes uit de hele wereld 
vandaan, want iedereen die Tiny goed kent en ver weg op 
vakantie gaat die brengt wel een lepeltje voor haar mee, zelfs 
de pastoor. Een heleboel van die lepeltjes zijn ook echt alleen 
als souvenir bedoeld en voor gebruik niet zo geschikt, zoals 
bijvoorbeeld de lepeltjes uit Portugal die een versiering heb-
ben op het schepgedeelte (zie foto volgende pagina).  
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Portugese lepeltjes 
 
Zo heeft ze ook nog een koffertje met kastelen, molens, pro-
vincies, ambachten, bloemen, sterrenbeelden, enzovoorts. 
Ook heeft ze een heleboel lepeltjes van Nederlandse plaat-
sen, onder andere zo’n 10 verschillende lepeltjes uit Mill, de 
gemeente waarin Tiny woont.  
 

 
Allemaal lepeltjes uit Mill 
 
Tiny heeft jarenlang gecollecteerd voor het Koningin  
Wilhelmina fonds, de kankerbestrijding. Een prettige bijkom-
stigheid was dat ze als beloning ieder jaar een lepeltje kreeg. 
Daar deed ze het niet voor, maar het was natuurlijk een leuke 
aanvulling op haar verzameling. Ze vindt het wel heel jammer 
dat ze de serie lepeltjes nooit compleet hebben gemaakt. Aan 
de voorkant staat een afbeelding van Koningin Wilhelmina, 
aan de achterkant een afbeelding van een munt. Ze heeft 1 
cent, 5 cent, 10 cent, kwartje, een halve gulden en 5 gulden. 
Tiny heeft met de dubbele lepeltjes zelf de serie compleet 
gemaakt.  
 

 
Foto lepeltje met kroontje 
 
Ook heeft ze vele jaren voor het Prinses Beatrixfonds gecol-
lecteerd. Het was een grote verrassing voor haar toen ze na 
12,5 jaar collecteren opeens een heel mooi theelepeltje met 
een kroontje thuisgestuurd kreeg. Ze had zelf niet eens in de 
gaten dat ze al zo lang gecollecteerd had en ze wist van 
tevoren ook echt niet dat ze daar een lepeltje voor zou krij-
gen. 
 
Tiny wordt wel eens benijdt om haar behoorlijke collectie 
lepeltjes van het koninklijk huis. Hoewel er daarvan toch een 
heleboel in grote oplages zijn uitgebracht, worden daar vaak 
behoorlijk hoge prijzen voor gevraagd en dat zijn ze volgens 
Tiny beslist niet waard, want zo zeldzaam zijn ze niet. Wel 
vindt ze het heel leuk dat toen prinses Margriet in het bejaar-
denhuis van Sint Anthonis kwam, aan haar gevraagd werd 

om haar lepeltjes uit te lenen, zodat de bejaarden ze tijdens 
het bezoek konden poetsen.  
 

 
Lepeltjes van het koninklijk huis 
 
Tiny vindt het heel leuk om haar lepeltjes tentoon te stellen en 
ze was ook heel blij met de uitnodiging om in Eerde te komen. 
De laatste 6 jaar staat ze ongeveer 2x keer jaar op tentoon-
stellingen, meestal in de regio. Zo waren haar lepeltjes te zien 
bij Hobby Doe Wat in Mill, in Wilbertoord bij de Peeltuffers en 
bij Wanroys Gedoe. Na een tentoonstelling is ze altijd wel 
moe, maar ook heel voldaan. Ze vertelt dan ook altijd hon-
derduit over haar lepeltjes en vaak krijgt ze ook heel leuke 
reacties van de bezoekers van die tentoonstellingen. Meestal 
zijn er toch wel een paar mensen die haar voor een kop koffie 
een paar lepeltjes komen brengen onder het motto, “deze 
worden altijd zwart en dan moet je ze weer poetsen, doe jij ze 
maar bij je verzameling.  
 

Op de foto hiernaast staat een 
theelepeltje uit Langenboom waar 
Tiny bijzonder trots op is. Dit lepel-
tje en vele andere lepeltjes van 
Tiny Hermens zijn te bewonderen 
tijdens de verzamelbeurs van zon-
dag 29 januari 2006 in Eerde.  
 
Als u ooit nog voor niet teveel geld 
lepeltjes voor Tiny heeft, of als u 
haar gewoon blij wilt maken met 
wat lepeltjes kunt u per  
e-mail contact opnemen met de 
secretaresse van de verzamel-
beurs via  
verzamelbeurseerde@hotmail.com 
 
 
door Hannie van Duynhoven 
secretaresse van de afdeling Oost-
Brabant 


