8

VERZAMELAAR VAN DE MAAND APRIL 2017

Spijkers en punaises

Tijdens de verzamelbeurs, die op zondag 23 april in Eerde gehouden wordt, laat Martien Pepers zijn
verzameling spijkers en punaises zien. Zijn verhaal staat al een tijdje op www.moetjekijken.nl en ik had ook al
een paar keer contact met hem gehad over een tentoonstelling. Martien was bang dat zijn verzameling spijkers
niet interessant genoeg zou zijn voor een tentoonstelling. Ik was het niet met hem eens. Iedere verzameling is
leuk om eens tentoon te stellen. Zeker als het van een enthousiaste verzamelaar is, die veel tijd en aandacht
aan zijn verzameling besteedt.
Martien is 42 jaar werkzaam geweest als timmerman. Hij werkte voor Ballast Nedam, vaak aan grote
bouwprojecten. Als timmerman moet je natuurlijk altijd spijkers bij de hand hebben. Hij had toen altijd een kistje
bij met spijkers in alle soorten en maten. 16 Jaar geleden mocht hij met de VUT. Hij was toen al zeker 16 jaar
bezig met het verzamelen van spijkers. De laatste jaren probeert hij van alle spijkers 2 exemplaren te
verzamelen. Hij maakt allebei de exemplaren vast op een bord en dan per soort bij elkaar en oplopend in maat.
Als er dan later nog ergens een spijker tussen moet dan hoeft hij niet alle spijkers op te schuiven maar kan hij
er 1 dubbele spijker tussenuit halen. Alle spijkers in zijn verzameling zien er heel mooi en schoon uit. Alle
spijkers worden dan ook door Martien schoongemaakt met een staalborstel op de boormachine. Daarna spuit
hij er een laagje lak over zodat ze niet meer gaan roesten en mooi blijven.

In april 2015 heeft ook al eens een artikel over zijn verzameling in de Verzamelaar gestaan. Naar aanleiding
van dat artikel kreeg Martien toen ook al diverse spijkers toegestuurd van verzamelaars uit alle delen van het
land. Voor zover hij weet is hij de enige verzamelaar van spijkers en dat terwijl er toch heel veel verschillende
spijkers zijn om te verzamelen. Naast spijkers verzamelt Martien ook punaises, dit zijn immers ook een soort
spijkers.
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De laatste jaren is hij ook allerlei voorwerpen met
en over spijkers gaan verzamelen. Bij een
kringloopwinkel vond hij zo eens een boekje over
het knutselen met hoefnagels. Dit inspireerde hem
om ook met spijkers te gaan knutselen. Hij heeft
onder andere het logo dat hiernaast op de foto
staat zelf ontworpen. Het bevat zijn initialen en de
S van spijkers. Hij zaagt spijkers in de lengte door
en krult ze om. Hij boort door spijkers heen om
oogjes te maken om onderdelen vast te zetten met
draad. Bij zijn ontwerpen wordt niet gelast of
gesoldeerd. Hij heeft op deze manier ook al een
fietsje, een klok en een windwijzer gemaakt.
De laatste jaren gaat hij regelmatig met zijn vrouw op vakantie. Alle West-Europese
landen hebben ze al wel bezocht. Vooral ook tijdens de vakantie kijkt hij goed rond of
hij ergens bijzondere spijkers ziet. Hij heeft ook altijd een tangetje op zak zodat hij
ergens een spijker uit kan halen. Hij zal daarbij niets vernielen, maar als er een spijker
in een boom zit waar ooit een band aan heeft gezeten, of een spijker in een stuk hout
of in een verrotte deur dan kan hij niet nalaten om die spijker mee te nemen voor in
zijn verzameling. Vooral de Noorse spijkers zijn heel speciaal. Daar gebruiken ze
vooral vierkante spijkers. Volgens Martien blijven die ook veel beter in het hout zitten.
In Engeland sprak hij eens een paar landmeters aan. Die hadden ook nog wel een
paar bijzondere spijkers voor hem. Dat zijn de spijkers hier links op de foto. De grote hoort zo krom te zijn. Hij is
dan moeilijker te verwijderen.
Ook als hij ziet dat er ergens een kampvuur of barbecue is geweest dan kijkt hij graag even door de as of daar
nog spijkers tussen liggen. Het hout verbrandt, maar de spijkers blijven achter in de as.
Hij heeft al 2 keer een kijkje mogen nemen in een fabriek waar spijkers gemaakt worden. In Doetinchem kreeg
hij een zeer speciale rondleiding. Alle medewerkers waren van tevoren ingelicht dat een verzamelaar zou
komen kijken en hadden de opdracht gekregen om hem zoveel mogelijk te vertellen. Na afloop kreeg hij een
catalogus mee van het bedrijf en een doos met maar liefst 4 kilo spijkers in allerlei soorten en maten. De
directeur had ook nog nooit gehoord over een verzamelaar van spijkers.
Martien heeft nog wel een paar spijkers waar hij graag meer
over zou willen weten. Hij heeft eens een spijker gekregen van
een boerderij van 100 à 200 jaar oud uit Vorstenbosch. De
boerderij werd deels gesloopt en daarna gerenoveerd. In een plank zat een gesmede spijker van zo’n 30 cm
lang. Op de spijker staat een ovaal en de initialen WC. Martien zou graag weten waar die initialen voor staan.
Ook heeft hij een spijkertje met een bijzondere bovenkant. Het spijkertje lijkt een kroontje
te hebben met 4 inkepingen. Waar werd deze spijker voor gebruikt?
Hoeveel verschillende soorten spijkers hij heeft dat weet hij wel, maar hij vertelt het liever niet. Hij is bang dat
als mensen weten hoeveel soorten spijkers hij heeft dat ze er dan geen meer voor hem mee zullen brengen. Dat
ze zullen denken “oh, maar als hij er al zoveel heeft, dan heeft hij deze vast ook al.” Hij wil graag dat mensen
laten zien wat ze hebben, zodat hij kan kijken of het iets bijzonders is.
Verzamelbeurs
Als u meer van deze verzameling wilt zien of weten, kom dan op zondag 23 april naar de verzamelbeurs in
Eerde. Daar laat Martien Pepers zijn verzameling spijkers zien. Als u nog een leuke spijker heeft voor Martien
breng hem dan mee, of neem contact met hem op via 0413 - 351 220 of mpepers@hetnet.nl.
Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Oost-Brabant van De Verzamelaar

