VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Poezententoonstelling
Op zondag 30 maart 2008 laat Marietje van Gestel uit Den Dungen haar verzameling met als thema poezen zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde.

Het begin
Al zo lang als Marietje het zich kan herinneren heeft ze van alles met poezen
verzameld. In ieder geval al zeker 35
jaar doet ze dat.
Ze is er niet erg fanatiek mee, maar als
ze op vakantie was, zocht ze toch
meestal wel iets moois met een poesje
als souvenir en ook met verjaardagen en
speciale gelegenheden kreeg ze van
haar familie vaak iets met poezen als
cadeautje. Hoewel ze er dus zelf niet
veel geld aan heeft uitgegeven, heeft ze
toch een aardige poezenverzameling bij
elkaar gebracht.
Andere verzamelingen
Eerlijk gezegd is de poezenverzameling
ook niet de grootste verzameling van
Marietje van Gestel. Ze verzamelt namelijk ook telefoonkaarten en melkcupdekseltjes. Vaak zaten er tussen melkcupdekseltjes die ze kreeg ook allerlei andere dekseltjes, bijvoorbeeld van miniatuur
jam of honing uit hotels. Daarom is ze
die ook maar gaan verzamelen.

Het is natuurlijk het leukst als een paar
verzamelingen gemeenschappelijke dingen hebben, zoals op deze afbeeldingen
de telefoonkaarten met poesjes, of de
poezen op melkcupdekseltjes.
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Echte poezen
Haar hele leven heeft Marietje ook echte
poezen gehad. Toen ik bij haar op bezoek ging, verwachtte ik ook dat ik bij
iemand met een poezenverzameling een
heel legioen poezen aan zou treffen,
maar nee hoor, geen 1 poes.
Nu al een paar maanden niet meer.
Marietje woont met haar broer in een
grote boerderij en er zijn inderdaad altijd
poezen geweest. Afgelopen voorjaar
had haar poes ook nog een heel nest
gekregen. De 3 jongen zagen er prachtig
uit. Er was een tijgerpoesje, een rode
kater en een lapjeskat. De kleine poesjes waren nog maar 4 weken oud toen
moederpoes opeens niet meer thuis
kwam. Marietje is er nooit achtergekomen wat er met die poes gebeurd is. Ze
woont in het buitengebied en de poezen
kunnen daar zo ver weglopen als ze willen. Marietje heeft er veel werk aan gehad om de kleine poesjes groot te brengen, maar ze heeft ze met veel liefde
verzorgd. De lapjeskat heeft ze zelf gehouden en voor de andere poesjes had
ze al snel een ander baasje gevonden.
De lapjeskat was echter ook pas een
halfjaar oud toen hij niet meer thuis
kwam. Marietje wil dadelijk in het voorjaar zeker weer een nieuwe poes in huis
nemen. Haar neefje verwacht alweer
een nest. Tot die tijd zal ze het moeten
doen met onderstaande prachtige poes
e
die ze voor haar 70 verjaardag kreeg.
Het lijkt net een echt jong poesje, met
een heerlijk zachte vacht. Je krijgt echt
de nijging zoals bij een echte poes om
even te voelen en aaien. Marietje was al
bang dat het een echte opgezette poes
was, maar dat is het toch niet. Het is een
beeldje met een heel zacht bontje.

Van alles met poezen
Marietje verzamelt
echt van alles met
poezen. Daarom is
haar verzameling ook
heel gevarieerd. Zo
heeft ze heel veel ansichtkaarten en foto’s
van poezen, maar ook
aanstekers, agenda’s,
beeldjes, blikjes, boeken, folders, kalenders, pennen, puzzels,
schilderijtjes, speldjes,
vingerhoedjes en zelfs
artikelen uit tijdschriften.
Ze heeft ook enkele
grote poezenfiguren
van hout.

Bijzonder mooi om te zien is de poes die
hierboven op de foto staat. Marietje weet
niet waar hij vandaan komt, ze dacht Indonesië of Thailand, maar de tekens die
erop staan lijken Chinees. Het is helemaal gemaakt van schelp en parelmoer.
Marietje kreeg hem toen ze eens een
paar poesjes afgaf bij het dierenpension.
Toen ze vertelde dat ze van alles met
poezen verzamelt, kreeg ze dit zomaar
mee.
Ook heel bijzonder waren de 2 zwarte
poesjes die zo te zien uitgeslepen zijn uit
een stuk zwarte lavasteen. Marietje
kocht ze in Luxemburg als souvenir.
Omdat het helemaal pikzwart is komt het
niet goed uit op een foto. Aan de staart
en de oortjes zaten kleine stukjes met
glinsterende kristal.
De verzamelbeurs
Marietje van Gestel houdt op 30 maart
2008 tijdens de verzamelbeurs in Eerde
een tentoonstelling met haar verzameling poezen. Dus als u ooit nog een mooi
poezenbeeldje of iets anders met een
poes voor Marietje heeft, breng het dan
mee naar de verzamelbeurs of kom gewoon eens kijken naar de leuke gevarieerde verzameling van Marietje. Tijdens
de beurs kan overigens van alles geruild
en verzameld worden. De beurs wordt
gehouden van 09.00 tot 12.00 uur in
gemeenschapshuis De Brink, Sint Antoniusplein 7, 5466 PE in Eerde.
door Hannie van Duynhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant
verzamelbeurseerde@hotmail.com

