VERZAMELAAR VAN DE MAAND

VINGERHOEDJES
De verzamelaar van de maand september van de verzamelbeurs in Eerde is Maria van Boxtel uit Mill. Op zondag 27 september 2009 laat zij haar verzameling vingerhoedjes zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde. Ze verzamelt nu al
10 jaar vingerhoedjes. In die tijd heeft ze ruim 305 vingerhoedjes bij elkaar verzameld, hoewel ze er niet echt fanatiek naar
op zoek is.
Begin
Haar man wist nog wel precies wanneer
haar verzameling begonnen was. Maria
wist zelf niet meer zeker welke vakantie
het was. Het was in de laatste week van
mei in 1999 dat ze samen met een bevriend echtpaar op vakantie waren in de
Kempervennen. Voor die tijd kocht Maria
vaak een kop en schotel als kleine herinnering aan een mooi dagje uit of een
fijne vakantie. Ze had al een behoorlijke
verzameling koppen met schotel, maar
ze vond haar verzameling te groot worden. Tijdens die vakantie kocht ze voor
het eerst samen met haar vriendin een
vingerhoedje als herinnering aan een
mooie vakantie.

Geschiedenis
De oudst bekende vingerhoedjes zijn
ongeveer 2500 jaar oud en gemaakt van
brons. Ongeveer 100 jaar na Christus
zorgden de Romeinen ervoor dat de vingerhoed door heel Europa bekend werd.
Vanaf de Middeleeuwen worden vingerhoedjes tot echte kunststukjes bewerkt.
De vingerhoed was oorspronkelijk bedoeld als hulpmiddel bij het naaien, zodat de gebruiker zichzelf niet met een
naald in de vingers kon prikken. In de
loop der eeuwen zijn vingerhoedjes echter steeds meer een kunst- en verzamelobject geworden. Er zijn dus van allerlei onderwerpen series met vingerhoedjes uitgegeven, zoals bijvoorbeeld,
bloemen, vogels en het koningshuis. Je
komt vingerhoedjes ook van allerlei materialen tegen, brons, zilver, porselein,
hout, plastic en zelfs gekantkloste vingerhoedjes.

De vingerhoedjes die verzameld worden
zijn vaak niet eens meer geschikt voor
het naaiwerk.

Soms staan er hele figuurtjes of gebouwen boven op het vingerhoedje.

VERZAMELAAR VAN DE MAAND
Net zoals de meeste verzamelaars vindt
Maria ook dat een hobby of een verzameling best wel wat mag kosten, maar
het moet leuk blijven. Het is meestal leuker om iedere week met een paar euro
een verzameling uit te kunnen breiden
dan ineens voor honderden euro’s een
andere verzameling over te nemen. Het
leukst is het zelfs als er een verhaal of
een herinnering aan het item vast zit.

De verzameling
De verzameling van Maria begon er dus
mee, dat als ze zelf op vakantie was, ze
als herinnering een vingerhoedje kocht.
De eerste vingerhoedjes waren vooral
van Nederlandse plaatsen. Haar eerste
vingerhoedjes waren o.a. van Apenheul,
Elburg, Elspeet, Kootwijk, Vierhouten,
Barneveld en Voorthuizen.
Zo had ze toch steeds iets kleins als herinnering. Ze zijn ook al diverse keren
naar Lourdes geweest. Daar heeft Maria
ook diverse vingerhoedjes van. Ik vond
die hieronder op de foto staat, en die
gemaakt is van cloissonné, erg mooi.

Opbergen
Toen Maria eenmaal een klein verzamelingetje vingerhoedjes bij elkaar had,
heeft haar man een mooie vitrinekast
gemaakt in de huiskamer. Het idee komt
van Ikea, maar daar vonden ze de kwaliteit van het gebruikte materiaal niet zo
geweldig. Nu heeft Jan het gemaakt van
restjes eikenhout. De glazen plaatjes in
de kast waren wel erg prijzig, maar nu is
er in de kast ruimte voor ongeveer 1000
vingerhoedjes, dus voorlopig kan Maria
nog vooruit met verzamelen.
Anderen verzamelen mee
Omdat de vitrinekast echt een blikvanger
is zodra je de woonkamer binnenkomt,
was het voor visite al snel duidelijk wat
de verzameling van Maria is en waar ze
haar dus blij mee kunnen maken.
Zo kwam er een mevrouw uit Polen op
bezoek, die er van overtuigd was dat zoiets in Polen helemaal niet bestond.

Na haar vakantie in Polen kwam ze toch
terug met een vingerhoedje voor Maria.
Een week voor het interview kreeg Maria
nog 2 vingerhoedjes uit Polen van haar.

Al 3 jaar op rij past Maria tijdens de zomervakantie op het huis van de buren,
als die met vakantie naar Gran Canaria
gaan. Meestal brengen de buren dan als
dank voor het huispassen een of enkele
vingerhoedjes mee. In het begin was dat
natuurlijk eenvoudig want ieder vingerhoedje was goed. Nu komt de buurvrouw voor ze met vakantie gaat even bij
Maria om met haar mobiele telefoon een
foto te maken van de vingerhoedjes die
Maria heeft van Gran Canaria. Op die
manier heeft ze altijd een overzichtje bij
van welke vingerhoedjes Maria al heeft,
voor ze op vakantie gaat.
Museum
Tijdens een bezoek aan een legermuseum in Harskamp vroegen ze ook daar
naar vingerhoedjes. In dat museum wisten ze te vertellen dat ze dan in het vingerhoedmuseum in Veenendaal moesten zijn. Diezelfde middag zijn ze nog op
zoek gegaan naar dat museum en ze
hebben het bezocht. In het museum zijn
maar liefst 60.000 vingerhoedjes te bewonderen. Het museum heeft ook een
eenvoudige website:
http://www.thimblemuseum.nl/. Hierop
staat wat algemene informatie over het
museum. In het museum zijn ook veel
vingerhoedjes te koop. Met zoveel moois
kon Maria de verleiding niet weerstaan
om enkele series aan haar verzameling
toe te voegen, zoals de onderstaande
dagen van de week serie.

De verzamelbeurs
Op de verzamelbeurs in Eerde valt altijd
van alles te ruilen en te verzamelen. In
december 2008 hield Jan van Boxtel, de
man van Maria, een tentoonstelling met
zijn verzameling winkelwagenmuntjes.
Toen ik bij hen thuis was voor het interview zag ik natuurlijk direct de mooie
verzameling van Maria in de vitrinekast
staan. Als je mij toen gevraagd had of er
ooit vingerhoedjes zijn op de verzamelbeurs dan had ik vast gezegd dat ik die
daar nog nooit gezien had, maar je weet
natuurlijk nooit. Een paar maanden later
kwam er iemand bij me met een zakje
met vingerhoedjes, of ik er iemand voor
wist. Sinds de tentoonstelling van de
winkelwagenmuntjes zijn Maria en Jan
regelmatige bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde, dus ik kon direct
naar Maria wijzen, dat zij daar wel belangstelling voor zou hebben.

Maria haalde de 6 vingerhoedjes die
hierboven staan uit het zakje. Die had ze
nog niet. Vooral met die van Tweety van
Six Flags is ze heel erg blij, want Six
Flags bestaat niet meer. Ook de vingerhoedjes van Turkije, Italië, Catalunya en
Praag zijn zeker niet alledaags.
De vingerhoedjes van Maria van Boxtel
zijn te bewonderen op de tentoonstelling
van zondag 27 september 2009 tijdens
de verzamelbeurs in Eerde. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden. Het is voor
iedere verzamelaar de moeite waard om
eens een kijkje te komen nemen.
door Hannie van Duynhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant
verzamelbeurseerde@hotmail.com

