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WAAR HANGT U UW  
SLEUTELS AAN? 

 

 
Wie net als ik vaak rommelmarkten 
bezoekt, komt ze volop tegen, sleutel-
hangers. In de dozen met kleine spulle-
tjes wordt altijd volop gerommeld en 
altijd zitten er wel een paar sleutelhan-
gers tussen. Ik was dan ook erg blij toen 
ik een paar jaar geleden voor het eerst 
Trees en Harry Paridaans bij ons op de 
verzamelbeurs ontmoette, want zij ver-
zamelen sleutelhangers. Ik kon ze dus 
al snel blij maken met een zakje sleutel-
hangers. Trees en Harry zijn ook beslist 
niet moeilijk blij te maken, want ze ver-
zamelen alle soorten sleutelhangers die 
er maar zijn.  
 
Eigenlijk is het de verzameling van 
Trees Paridaans, want zij verzamelt ze 
al sinds ze een jong meisje was, nu al 
zeker 40 jaar. In eerste instantie verza-
melde de broer van Trees ze, maar 
Trees vond ze zo leuk dat ze ze ook 
ging verzamelen. Haar broer verzamelt 
ze al lang niet meer. Na haar huwelijk 
met Harry ging ze hiermee door en nu is 
Harry er nog zeker zo fanatiek in als 
Trees.  

 
Zo loopt Harry al een paar jaar rond met 
het idee om een hoger dak op de gara-
ge te maken en dan boven de garage 
een museumpje in te richten.  
 

 
 
Ze vinden het ook erg leuk om hun ver-
zameling tentoon te stellen en dat was 
ook een van de eerste dingen die Harry 
aan mij vroeg: “of hij ook eens bij ons op 
de beurs mocht tentoonstellen”. Speci-
aal voor de tentoonstellingen heeft Harry 
schermen gemaakt waar heel veel sleu-
telhangers aan kunnen hangen. Ze 
denken dat ze nu zo ongeveer 6.000 
verschillende sleutelhangers hebben.  
 
In de jaren zestig werden voor het eerst 
sleutelhangers uitgegeven. Hoewel 
sleutelhangers bedoeld zijn om sleutels 
bij elkaar te houden, was voor fabrikan-
ten meestal alleen het doel om reclame 
te maken voor hun product. Fabrikanten 
hoopten door het weggeven van ver-
schillende sleutelhangers bij hun pro-
ducten de klanten vast te houden. In de 
begin jaren werden er dus vooral sleu-
telhangers uitgegeven met bijvoorbeeld 
een pakje koffie of een stukje zeep er-
aan vast. De sleutelhangers waren een 
succes en werden massaal gespaard 
door kinderen. Er zijn er echter weinig 
overgebleven die ze nog verzamelen, 
zoals Trees.  
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Nu worden er allerlei sleutelhangers 
uitgegeven, maar nog steeds voorname-
lijk voor reclame. Sleutelhangers worden 
vaak uitgevoerd met een lichtje om in 
het donker ook het sleutelgat te kunnen 
vinden, of als rolmaat zodat je altijd een 
centimeter bij de hand hebt. Vaak wor-
den de rolmaten door de bouwsector 
uitgegeven of makelaars en dan voor-
zien van het logo van de uitgever. Zelfs 
in de speelgoedwinkels worden sleutel-
hangers verkocht met populaire pop-
groepen of tekenfilmfiguren. Helemaal in 
is het op dit ogenblik om een USB-stick 
als sleutelhanger te hebben. Op een 
USB-stick kun je computergegevens 
opslaan.  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Trees verzamelt ze allemaal het maakt 
haar echt niet uit wat er aan de sleutel-
hanger hangt, als het maar een sleutel-
hanger is. Zelfs de Happy Tails aan 
sleutelhangers werden door Trees en 
Harry verzameld. Dus als u deze ver-
zameling eens wilt zien of u heeft nog 
sleutelhangers voor Harry en Trees kom 
dan op zondag 26 februari 2006 (met 
carnaval) naar onze verzamelbeurs. 
Feest of niet, wij gaan gewoon door met 
verzamelen. 
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