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Kerststalletjes 

Vorig jaar in december vertelde mevrouw Arts uit Mill dat ze in 2015 wel een tentoonstelling wou houden op de 

verzamelbeurs in Eerde met haar verzameling kerststalletjes. Daar was ik natuurlijk heel blij mee, want zeker 

met Kerstmis valt het vaak niet mee om een leuke tentoonstelling te vinden die ook nog bij het thema aansluit. 

Gelukkig heeft ze zich dit jaar niet bedacht en komt ze op zondag 27 december met haar kerststalletjes naar de 

verzamelbeurs in Eerde. 

 

Ze is in 1957 al begonnen met het verzamelen van kerststallen. Ze was 12 jaar 

oud toen ze op kerstavond een zusje kreeg, de aanleiding om te beginnen met 

verzamelen. De eerste jaren verzamelde ze voornamelijk kerstkaarten met 

stalletjes erop die ze van ooms en tantes kreeg. Die bewaarden ze speciaal voor 

haar. Ze heeft inmiddels 17 albums met kerstkaarten bij elkaar verzameld en de 

oudste kaarten uit haar verzameling zijn van rond 1938. Ook heeft ze 2 albums 

met kerstkaarten met kerststalletjes die ze allemaal zelf gemaakt heeft. Zij houdt 

van 3D-knipwerk. Als ze een knipvel 1 keer heeft dan bewaard ze het in een map 

met knipvellen. Ze heeft ongeveer 45 verschillende knipvellen. Als ze een knipvel 

dubbel heeft dan maakt ze er een kerststalletje van op een kaart. Soms zelfs wel 

meer dan 1 keer. Omdat je een kaart op veel verschillende manieren kunt 

maken, zijn toch alle kaarten in de map verschillend. Daarnaast heeft ze ook nog 

een map met zo’n 34 dubbele knipvellen waar ze eventueel mee kan ruilen.  

 

Naast alle kaarten en zelfgemaakte kerststalletjes van papier heeft ze ook een verzameling van zo’n 125 tot 

150 kerststallen. Ze heeft ze in het groot en in het heel klein. Ze zijn gemaakt van allerlei materialen: van plastic 

tot zilver en porselein. Ze heeft er die één geheel vormen, maar ook diverse met losse beelden. Tegen Kerstmis 

is haar hele huis in kerstsfeer. Ze begint meestal al rond Sinterklaas met alles neer te zetten. Haar dochter haalt 

de dozen met kerststallen voor haar van de vliering en iedere doos wordt voorzichtig uitgepakt en in de lege 

doos worden dan weer andere spulletjes opgeborgen die eerst in de kamer, bijkeuken of waar dan ook stonden.  

Wekenlang is ze zo bezig om ieder plekje wat leeg komt te vullen met kerststalletjes. Zelfs buiten in de tuin 

wordt sinds de geboorte van haar tweeling kleinkinderen met Kerstmis in 1998 een kerststal geplaatst. 
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Ze heeft zelfs 2 complete kerststallen van Hummel. Hier zijn namelijk 3 variaties van: een kleine met beelden 

van 11 cm hoog en een grote met beelden van 14 cm hoog. De kinderkerststal van Hummel ontbreekt nog in 

haar verzameling. De grote kerststal heeft ze eens compleet van haar werkgever gekregen toen ze 30 jaar in 

dienst was. Dat was een geweldig cadeau. De kleine versie heeft ze helemaal bij elkaar verzameld. Ze heeft 

een catalogus van Hummel die ze meeneemt naar iedere rommelmarkt. Zo heeft ze een hele kerststal aan 

losse beeldjes bij elkaar verzameld.  

 

De kerststal op de afbeelding hiernaast is haar het 

dierbaarst. Haar schoonzus woonde en werkte in 1940 

in Zaandam. Daar kocht ze voor Kerstmis deze 

papieren kerststal en gaf die aan haar ouders. In 1968 

kwam mevrouw Arts in het huis van haar 

schoonouders wonen en daar vond ze de papieren 

kerststal op de zolder. De schoonzus woonde toen al 

jaren in Canada. Ze denkt dat dit de oudste kerststal in 

haar verzameling is.  

 

In 2015 kon ze nog maar 1 kerststal aan haar verzameling 

toevoegen. Op een rommelmarkt in Veghel kocht ze deze mooie 

muziekdoos, op de afbeelding rechts, met de muziek van Silent 

Night.  

 

Ieder jaar zet ze dus al haar kerststalletjes uit in haar huis. In de 

bijkeuken maakt ze een lange tafel waarop tientallen kerststallen 

staan. Op de schouw staan diverse kleine oude kerststalletjes, o.a. 

van plastic. In de keuken heeft ze een doos staan die van grotpapier 

is gemaakt met daarin een kerststal. Op kleine bijzettafeltjes heeft ze 

grote schalen staan met daarin een kleedje en daarop dan weer 

diverse kerststalletjes. Omdat haar verzameling al zo groot is, heeft 

ze bij een aanvulling voor haar verzameling wel een voorkeur voor 

kleine stalletjes, maar ook tegen een groter exemplaar zal ze niet 

gauw nee zeggen. 
 

Verzamelbeurs 

Als u meer van deze verzameling wilt zien, of weten, kom dan op zondag 27 december 2015 naar de 

verzamelbeurs in Eerde. Daar laat mevrouw Arts haar verzameling Kerststalletjes zien. Heeft u nog een leuk 

Kerststalletje voor haar? Breng het dan mee naar de verzamelbeurs. 

 

Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Oost-Brabant van De Verzamelaar 


