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KERSTSTALLETJES 

In december 2010 heb ik, Hannie van Duijnhoven, mijn verzameling kerststalletjes al eens tentoongesteld op de 

verzamelbeurs in Eerde. Die ochtend was het erg glad en er waren maar weinig verzamelaars die de weg op 

durfden. Er heeft toen ook een verhaal over mijn verzameling in De Verzamelaar gestaan. Dit verhaal staat nog 

op de website van de verzamelbeurs Eerde en op www.moetjekijken.nl. Op maandag 26 december zal ik 

opnieuw mijn verzameling kerststalletjes laten zien op de verzamelbeurs in Eerde. 

 

In 2003 begon ik met het verzamelen van kerststalletjes. Ik was toen net 

secretaresse van de afdeling Oost-Brabant geworden en ik was druk op zoek naar 

een verzamelaar die met Kerst een leuke Kerst verzameling tentoon wou stellen. 

Een collega van mij ging rond die tijd naar Peru op vakantie. Toen hij terugkwam 

van vakantie bracht hij voor mij als cadeautje een Peruaans kerststalletje mee. Dit 

stalletje was heel anders dan de kerststallen die ik hier ooit gezien had. Het is een 

vrolijk beschilderd kastje. Bovenin is een echte kerststal, compleet met os, ezel en 

schaap. Onderin staat een herderin met lama’s. Dit was het eerste kerststalletje in 

mijn verzameling. 
 

De kerststalletjes zijn uit veel verschillende landen afkomstig. Aan het einde van 

het jaar ga ik bij de Wereldwinkel kijken of ik nog een leuk klein kerststalletje kan 

kopen. Ook tijdens buitenlandse vakanties gaan we altijd op zoek naar een 

kerststalletje, als souvenir, maar dit valt niet altijd mee. In landen zoals China en 

Turkije is het niet gelukt er een te vinden. De laatste aanwinst staat hiernaast op 

de foto. Ik kocht hem afgelopen voorjaar in Rome, vlakbij Vaticaanstad. De 

achtergrond is van doorzichtige blauwe steen.  

Ik ga regelmatig naar een rommelmarkt toe en ook daar vind ik regelmatig 

kerststalletjes. Op rommelmarkten kom je allerlei soorten tegen, meestal voor 

kleine prijsjes, of soms gewoon bij winkels zoals onder andere bij Action en Wibra. 
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In 2010 had ik nog maar 36 kerststalletjes in mijn verzameling. Op dit 

moment heb ik er 132. Ze zijn allemaal verschillend en het liefst heb 

ik ze niet groter dan ongeveer 10 x 10 cm. En als een geheel, dus 

met de figuren vast in de stal.  

Het hele jaar door heb ik een kleine tentoonstelling van de mooiste 

en kleinste kerststalletjes en de laatste aanwinsten in de woonkamer. 

In een kleine vitrinekast staan ze op 2 of 3 plankjes. De rest wordt op 

zolder opgeborgen in stevige dozen. Na Sinterklaas komen de dozen 

naar beneden en in de 2 ramen aan de voorkant van ons huis maak 

ik dan plankjes waarop een groot deel van de verzameling kleine 

kerststalletjes komen te staan. Met lichtjessnoeren zorg ik voor 

verlichting in het raam. Ongeveer van 10 december tot 10 januari 

kunt u dan bij ons huis de mooiste kerststalletjes uit de verzameling 

zien. Ook dit jaar zal dat weer het geval zijn, maar nu wordt op 1e 

Kerstdag een groot gedeelte ingepakt om pas na Kerst weer 

teruggezet te worden.  

 

Natuurlijk word ook ik weleens verleid tot een 

aankoop die niet echt in mijn verzameling past. Ik kwam eens op een rommelmarkt een 

grote toren tegen met een kerststal erin. Ik vroeg wat hij moest kosten en de eigenaar vroeg 

er maar € 1 voor. Ik had deze soort kerststallen wel eens op internet te koop zien staan 

voor € 250. Ik heb de kerststal toch gekocht en hem daarna cadeau gedaan aan Kees 

Thijssen, een verwoed verzamelaar van kerststallen die ook grote exemplaren wil hebben, 

en die ieder jaar een geweldige tentoonstelling houdt in de St. Petrusbasiliek in Boxmeer.  

 

De kerststallen in mijn verzameling zijn van allerlei materialen gemaakt. Mijn dochters 

hebben er voor mij geknutseld van fondant en van loom elastiekjes. Er zijn er van hout, 

metaal, aardewerk, kunststof, glas enzovoort.  

 

Ook andere verzamelaars helpen mij soms aan kerststalletjes. In 2012 heb ik mijn 

kerststalletjes tentoongesteld op de verzamelbeurs in Mill. Daarna bracht Marie-José Kuipers uit Langenboom 

diverse kerststalletjes voor mij mee. Joke Minten, die in Eerde aan de kassa zit, weet ieder jaar ook wel weer 

aan een paar mooie exemplaren te komen in de kringloopwinkel en zo groeit de verzameling gestaag. 

 

Een heleboel kerststalletjes zijn gelukkig echt heel erg klein. Zoals bijvoorbeeld 

een kerststalletje in een notendop. Afgelopen jaar kreeg ik van een kennis nog 

een flesje van net iets meer dan 4 cm lang en een doorsnee van 2 cm. In het 

flesje was met fimoklei een kerstgroep geplaatst. Hiernaast staat hij ongeveer op 

ware grootte afgebeeld.  

Al vanaf het begin heb ik zelf een catalogus gemaakt met daarin een foto van al 

mijn kerststalletjes. Verder heb ik erbij gezet waar ze vandaan komen, van wie ik 

ze heb gekregen of wat ze gekost hebben. Ik heb enkele eenvoudige 

kerstgroepen dubbel als ruilmateriaal.  

 

Een bezoek aan de verzamelbeurs op 2e Kerstdag kan voor liefhebbers van kerststallen leuk gecombineerd 

worden met een bezoek aan Liempde waar u een wandeling van 5 à 6 km kunt maken langs allerlei kerststallen 

of aan Boxmeer voor de tentoonstelling van Kees Thijssen in de Sint Petrusbasiliek.  

Verzamelbeurs 

Als u meer van deze verzameling wilt zien, of weten, kom dan op maandag 26 december naar de 

verzamelbeurs in Eerde. Daar laat Hannie van Duijnhoven een gedeelte van haar verzameling kerststalletjes 

zien. Als u nog een leuk kerststalletje heeft voor Hannie breng het dan mee, of neem contact met haar op via e-

mail verzamelbeurseerde@hotmail.com of telefoon 06 - 1372 9837.  

 

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


