VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Jip en Janneke
Op zondag 26 november 2006 komt
Lieneke Rottier uit Heeswijk-Dinther naar
de verzamelbeurs in Eerde met haar verzameling Jip en Janneke.
Hoewel de verhaaltjes vooral voor kleine
kinderen zijn bedoeld en de tekeningen
vooral kinderen erg aanspreken, vindt
Lieneke haar verzameling toch bepaald niet
kinderlijk, maar een echte volwassen verzameling.

Het hoe of waarom van haar verzameling weet Lieneke niet meer. Ze weet
wel dat ze al zeker 6 jaar mee bezig is
met verzamelen. Anderhalf jaar geleden
kreeg Lieneke een auto-ongeval waar
ze een hersenschudding en whiplashklachten aan overhield. Sinds die tijd
weet ze een heleboel gebeurtenissen uit
haar verleden niet terug te vinden.
Ze kan zich wel herinneren dat ze als
kind helemaal weg was van Jip en Janneke. Ze heeft de 5 delen met verhaaltjes weer bij elkaar verzameld en deel 5
is nog het boekje van vroeger. Het boek
is helemaal stuk gelezen, maar haar
daarom zeker niet minder dierbaar. De
boekjes die ze heeft dateren uit de jaren
1963 tot 1965 en zijn dus veel ouder
dan zij zelf is, want ze is pas in 1978
geboren.
Lieneke weet nog dat toen ze een jaar
of 6 geleden op zichzelf ging wonen, ze
zeker al het een en ander van Jip en
Janneke had en daarna is het dus
steeds meer geworden. Hoewel ze het
heel leuk vindt als iemand haar een
rompertje, tandenborstelhouder of

kleurdoos geeft van Jip en Janneke, en
ze dit ook zeker niet af zal wijzen, gaat
haar voorkeur toch uit naar het serviesgoed van Jip en Janneke. Hier heeft ze
inmiddels 66 verschillende stukken van.
Enkele van die stukken heeft ze 12 keer
en 1 beker heeft ze zelfs 17 keer, maar
die heeft ze dan een aantal keren in
haar verzameling en de rest gebruikt ze
gewoon zelf als serviesgoed. Toch weet
ze zeker dat ze ook lang niet alles heeft
wat er is uitgegeven op het gebied van
serviesgoed. Daarom zoekt ze regelmatig rommelmarkten en marktplaats.nl af
op zoek naar aanvullingen op haar verzameling.

Zo is ze onder andere nog op zoek naar
een bord met dit motief. Jip en Janneke
plukken bloemen in een wei. Ze heeft
het eens op marktplaats te koop zien
staan, maar de prijs die ze ervoor vroegen was veel te hoog.
Voor zover Lieneke weet is al het Jip en
Janneke serviesgoed uitgegeven door
de Hema toch heeft Lieneke ooit eens
iets gehoord dat er in Rotterdam een fabriek zou zitten die Jip en Janneke serviesgoed produceert, als iemand daar
meer van weet dan zou Lieneke het leuk
vinden om daar van te horen. De Hema
heeft vanaf 1975 diverse illustraties van
Jip en Janneke op hun producten gezet.
Lieneke weet niet welke motieven origineel bij elkaar gehoord hebben. Ook
vindt ze de samenstelling niet altijd logisch. Daarom heeft ze zelf maar haar
eigen servies samengesteld ook afhankelijk natuurlijk van de beschikbaarheid.
Lieneke heeft ook een paar kennissen
door het land heen die voor haar op
zoek zijn naar Jip en Janneke serviesgoed, o.a. in de buurt van Groningen,
Rotterdam en Kaatsheuvel.
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Ze heeft inmiddels 13 bananendozen vol
met Jip en Janneke spulletjes. Helaas
was het bij het houden van dit interview
niet mogelijk om foto’s te maken van
haar verzameling want alles zit al netjes
ingepakt voor als ze binnenkort gaat
verhuizen. Ze heeft echter een lijstje
waarop ze precies bijhoudt wat ze allemaal al heeft en in welke doos ze het
heeft opgeborgen. Ze heeft van alles foto’s gemaakt. Op die manier heeft ze
toch overzicht van wat ze heeft en wat
ze zoekt. Ze vond het zelf ook heel leuk
om de foto’s die ik 1 jaar geleden van
haar verzameling maakte terug te zien.

Zo heeft ze ook 7 kinderserviesjes in
haar verzameling met allemaal verschillende motieven. Op de foto hierboven
kunt u er 6 terugvinden. De 2 witte die
vooraan staan lijken hetzelfde en Lieneke heeft ze ook heel goed moeten bekijken om de verschillen te ontdekken. Op
het ene motief eten Jip en Janneke een
ijsje en op het andere motief eten ze van
een bordje. Hoewel de achtergronden
soms wel gekleurd zijn, zijn de motieven
van Jip en Janneke zelf altijd in het
zwart/wit, behalve op een paar delen
rood serviesgoed die ze heeft.

Naast het serviesgoed is Lieneke vooral
op zoek naar Jip en Janneke spullen die
functioneel zijn. Ze heeft daarom onder
andere ook een aantal voorraadbussen,
badhanddoeken, washandjes en placemats. Ze heeft zelfs een aantal zeer
unieke dingen in haar verzameling. Zoals de boekensteunen die door een man
in Erp zijn gemaakt en de keukenhanddoeken, de theedoeken en de pannenlappen die door haar tantes zijn gemaakt. Hier is ze bijzonder trots op.

Toch is een deel van de verzameling
niet echt functioneel. Ze heeft onder andere 2 fotoboeken vol met kaarten met
Jip en Janneke. Tenminste de kaarten
worden misschien pas functioneel als ze
ze gaat versturen, maar dat is ze niet
van plan. De kaarten zijn allemaal uitgegeven door Art Unlimited in Amsterdam.
Op de website www.artunlimited.com
telde ik al ongeveer 80 verschillende
ansichtkaarten en dan heb ik het dus
niet eens over dubbele kaarten, posters
en kalenders. Ik heb geen idee of Lieneke ze allemaal heeft.

Lieneke zal haar verzameling op zondag
26 november 2006 tentoonstellen in
Gemeenschapshuis De Brink in Eerde
van 09.00 tot 12.00 uur.
door Hannie van Duynhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant
verzamelbeurseerde@hotmail.com
Enkele Jip en Janneke feitjes:
- De schrijfster van de verhaaltjes is
Annie M.G. Schmidt.
- Het eerste verhaaltje verscheen op
13 september 1952 in Parool.
- Fiep Westendorp een collega van
Annie maakte de tekeningen.
- In 1957 verscheen het laatste Jip
en Janneke verhaaltje.
- De verhaaltjes werden gebundeld.
- In Engeland mochten de tekeningen van Fiep Westendorp niet bij
de verhaaltjes komen, ze zouden
discriminerend zijn.
- In de jaren ’70 maakte Fiep voor
het tijdschrift Bobo kleurenillustraties J en J bleven zwart/wit.
- Vanaf 1975 heeft Hema producten
uitgegeven met de illustraties van
Jip en Janneke, na een aantal jaren pauze opnieuw vanaf 1991.
- Fiep Westendorp is in 2004 overleden

