VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Olifanten
Jan en Ingeborg Heerkens kwamen de voorzitter van onze afdeling, Hennie van Dun, tegen op een verjaardagsfeestje van
wederzijdse vrienden en ze raakten gezellig aan de praat over, hoe kan het anders, verzamelen! Jan vertelde dat hij een
mooie verzameling olifanten heeft en Hennie vroeg direct of hij die dan een keer op de verzamelbeurs tentoon wilde stellen.
Jan en Ingeborg vonden het meteen goed en op zondag 22 november laten ze hun verzameling olifanten zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs.

Ingeborg weet zich het begin van de
verzameling nog goed te herinneren. Het
e
is 27 jaar geleden dat ze haar 1 olifant
van haar ouders kreeg. Ze was toen nog
een puber die niet wist wat ze voor haar
verjaardag moest vragen. Bij een winkeltje in Veghel had ze al een tijdje haar
oog laten vallen op een mooie grote olifant. De olifant kostte ƒ 50,00 en dat was
precies het bedrag wat haar ouders vaak
voor een verjaardagscadeautje uitgaven.
Dus vroeg ze de olifant maar voor haar
verjaardag. Korte tijd later leerde Ingeborg Jan, haar echtgenoot, kennen en
van hem kreeg ze voor Sinterklaas een
2e olifantje.

Op de foto hiernaast staat de eerste olifant uit de verzameling. Hij staat niet
meer echt tussen de verzameling. Hij is
namelijk een paar keer gevallen en hij
ziet er niet meer zo heel mooi uit. Het is
en blijft natuurlijk toch de olifant waar alles mee begon en daarom doet ze hem
niet weg, maar heeft ze iedere keer toch
maar weer de stukjes aan elkaar gelijmd. Ze is dezelfde olifant ook nooit
meer tegengekomen op rommelmarkten
of zo. Maar of ze hem dan vervangen
zou hebben voor een zelfde …, ze denkt
het niet, want dit is en blijft natuurlijk de
eerste olifant in de verzameling. De 2e
kon ze zo snel niet gevonden krijgen.
Dat was een heel klein olifantje.
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Haar man was ook vanaf het begin weg
van olifanten en daarmee is het ook echt
een verzameling van hen samen geworden. Ze verzamelen overigens echt alles
waar een olifant op staat of wat een olifant is. Zo hebben ze bijvoorbeeld postzegels, krantenknipsel, doppen, aanstekers, plaatjes, stickers, lepels, vingerhoedjes, munten, pennen, hangertjes,
broches, een mobiel, schilderijen, lampjes, speelgoed en van alles meer met
olifanten. Zelfs gewone gebruiksvoorwerpen zoals onderzetters, onderbroeken, theedoeken T-shirts en dekbedovertrekken worden bij voorkeur met olifanten gekocht. Ze zijn er meestal niet
echt naar op zoek, maar als je dan toch
mooie theedoeken, of onderbroeken tegenkomt en er staat toevallig een olifant
op dan is dat natuurlijk extra leuk. Er
wordt dus echt van alles en nog wat gebruikt in het huishouden met olifanten.

Er zitten ook heel veel bijzondere olifanten in hun verzameling met mooie verhalen.
De olifant die hieronder op de foto staat
zal niet op de tentoonstelling te zien zijn.
De olifant is namelijk ongeveer 1 meter
groot en heel zwaar. Ze zouden het heel
jammer vinden als er bij het vervoer iets
mee zou gebeuren. Afgelopen jaar hebben ze de olifant van een oom van Ingeborg geërfd. Hij had in zijn testament
beschreven dat de olifant voor Ingeborg
was.

De kleinste olifant uit de
verzameling staat ongetwijfeld hiernaast op de
foto. Een vriendin zag de
vitrine vol olifanten en
zei dat zij nog wel een olifant voor hen
had, die ze beslist nog niet zouden hebben. Ze kwam met dit pitje van een halve centimeter groot aan. Daar bovenop
staat een uit ivoor gesneden olifantje.
Eigenlijk is dat olifantje een dopje om de
pit mee af te sluiten. In de pit zitten nog
eens ongeveer 15 echt super kleine olifantjes van slechts enkele millimeters
groot.

Doppen met een olifant
Toch staat hun huis niet overdreven vol.
In de kamer hebben ze een mooie grote
vitrinekast die vol staat met beeldjes van
olifanten en verder staan er in de kamer
gewoon meubels en wat gebruiks- en
decoratievoorwerpen. Die voorwerpen
zijn natuurlijk wel allemaal heel toevallig
met olifanten versierd. Zoals het dienblad hieronder op de foto of de kaarsjeshouders die op de salontafel staan en
het schemerlampje. Op hun slaapkamer
hebben ze nog een klein vitrinekastje
met allemaal speelgoed olifanten.

Haar schoonmoeder had eigenlijk nooit
een olifant aan Ingeborg gegeven voor
haar verjaardag. Toen Ingeborg onderstaande olifant van haar kreeg was ze
blij verrast. Korte tijd later overleed haar
schoonmoeder. Het was het laatste cadeautje dat ze van haar kreeg.

Een collega van Jan had eens een heel
mooi olifantenpaartje op haar bureau
staan. Jan heeft haar toen gezegd dat
die daar natuurlijk helemaal verkeerd
stond. Toen ze vroeg waarom, vertelde
hij dat die bij hem thuis in de vitrinekast
hoorde, bij de rest van zijn soortgenoten.
Ze had hem gekregen als relatiegeschenk. Er zat een certificaat bij dat er
maar een paar van gemaakt zijn. Jan
kreeg hem zonder meer mee om bij de
verzameling te voegen.
De versiering hieronder hangt in het
trappengat.

Van hun zoon kreeg Ingeborg onderstaande gieter in de vorm van een olifant
cadeau voor haar verjaardag. Veel familieleden en vrienden proberen een verjaardagscadeautje met een olifant te
vinden.

Het is een grote wens van Ingeborg en
Jan om nog eens een olifant van dichtbij
mee te maken en het liefst er een ritje op
te maken en dan in een land waar de olifant thuis hoort. Ze waren al eens van
plan om naar Afrika te gaan, maar toen
Ingeborg in verwachting raakte, ging het
reisje niet door. Ingeborg heeft ook laten
beschrijven dat als hun toevallig alle 3
tegelijk een ongeluk zou overkomen
waarbij ze zouden komen te overlijden,
dat dan hun as zal worden uitgestrooid
in Afrika tussen de olifanten. Nu is de
kans daarop natuurlijk heel erg klein. Ik
acht de kans dan groter dat ze met zijn
drieën een ritje gaan maken.

De olifanten van Jan en Ingeborg Heerkens zijn te bewonderen op de tentoonstelling van zondag 22 november 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

