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Salamanders 

Tijdens de verzamelbeurs, die op zondag 26 maart in Eerde gehouden wordt, laat Corry van Wely uit Nijmegen 

haar verzameling salamanders zien. Ze is nu ongeveer 6,5 jaar bezig met de verzameling en heeft al een mooie 

collectie opgebouwd.  

 

In augustus 2013 hield haar man Raymond van Wely een tentoonstelling met 

zijn verzameling KAVEEWEE op de verzamelbeurs in Eerde (voor meer 

informatie zie verzamelbeurseerde.nl). Toen heb ik haar al gevraagd om ook 

een tentoonstelling te houden, maar dat vond ze nog te vroeg. Raymond is lid 

van de verzamelclub Samzam. Toen Raymond in 2010 een tentoonstelling 

hield in Leeuwarden op een verzamelbeurs werd haar gevraagd wat zij dan 

verzamelde. Dat was toen nog niets. Hoewel … ze had wel al een paar 

salamanders. Ze besloot toén om die te gaan verzamelen. Tijdens de 

verzamelbeurs kreeg ze al een envelop met postzegels met salamanders erop. 

Haar eerste salamanders kocht ze bij een gardenfair in Ede. Dit waren koperen 

salamanders en ze vond ze wel leuk om op de houten schutting in de tuin te 

hangen. Al snel hingen er diverse salamanders aan de schutting. Later las ze 

dat het eigenlijk geen goede plaats was voor salamanders. De Sicilianen 

zeggen dat je salamanders en hagedissen goed zichtbaar op de buitenmuur 

moet bevestigen om aan te geven dat daar goede mensen wonen. 
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Vanaf die tijd werd er overal gezocht naar salamanders en vooral ook op 

rommelmarkten. Zo was ze eens op een heel grote rommelmarkt toen ze 

een mooie grote glazen salamander zag. Ze vertelden dat de 

salamander van Murano glas was en ze vroegen er nogal een flink 

bedrag voor. Corry twijfelde en besloot eerst nog maar verder te kijken. 

Een eindje verderop stond ongeveer zo’n zelfde salamander. Daar 

vroegen ze € 25,00 voor, minder dan de helft van de andere kraam. 

Corry twijfelde nog. Ze bekeek de salamander goed aan alle kanten en 

had toen zoiets van klopt dit wel, de staart is op het einde zo ruw, hoort 

dat zo. De verkoper zei direct van nou dan neem hem maar mee voor € 

5,00. Daar hoefde Corry niet lang meer over na te denken. Ze nam hem 

direct mee. Later ging ze toch nog even kijken bij de andere kraam, maar 

die salamander had dezelfde ruwe staart dus blijkbaar hoorde het zo te 

zijn. Thuis zette Corry de glazen salamander in een vitrinekastje. Helaas 

is daar het glazen plaat erboven een keer naar beneden gevallen en nu 

heeft de salamander een gebroken poot. Corry zoekt nog iemand die 

hem mooi kan repareren voor haar. Op de bovenste plaat staan nog een 

kannetje en een kopje uit Barcelona met salamanders erop. Vroeger had Corry daar meer delen van, onder 

andere een eierdopje. Ze hoopt binnenkort terug te gaan naar Barcelona en dan de set weer compleet te 

kunnen maken.  

 

Corry heeft inmiddels allerlei voorwerpen met salamanders. Ze heeft 

natuurlijk veel beeldjes en ze heeft diverse sieraden. Maar ze heeft 

onder andere ook een tatoeage stempel, een chocolade mal, een vaas, 

een bierblik en een puzzel met salamanders. Ook heel bijzonder is een 

plantentafeltje dat ze in de kamer heeft staan. Het plantentafeltje is van 

metaal met aan de voor en achterkant een salamander. De 3 bladen 

hebben ingelegde steentjes en kunnen opgeklapt worden. Raymond zag 

dit tafeltje vanuit een touringcar in Oostenrijk in een winkel staan. Ze 

bleven in die plaats overnachten en later liep Corry met haar vriendin 

terug om het tafeltje te zoeken. Het kostte nog moeite om het terug te 

vinden. Het tafeltje kon in de bus (op een lege stoel) mee naar huis. 

Overal wordt uitgekeken naar spulletjes met salamanders en dan is het 

extra leuk om van een fijne vakantie een souvenir met een salamander 

mee naar huis te kunnen nemen. 

 

Van een vriendin heeft ze 2 heel mooie fotoalbums 

gekregen om allerlei knipsels en platte dingen van 

salamanders in te bewaren. Nu is het wel een beetje 

de vraag of er salamanders of hagedissen op de kaft 

staan. Het verschil is dat een hagedis (reptiel) een 

schubachtige huid heeft die goed tegen warmte en 

droogte kan, terwijl een salamander (amfibie) een hele 

gladde huid heeft die vochtig moet blijven. Hagedissen 

hebben 5 tenen met nagels terwijl de voorpoten van 

een salamander 4 tenen heeft zonder nagels. In de 

verzameling van Corry zitten zowel salamanders als 

hagedissen, maar niet altijd in een biologische 

verantwoorde samenstelling. 

Verzamelbeurs 

Als u meer van deze verzameling wilt zien, kom dan op zondag 26 maart naar de verzamelbeurs in Eerde. Daar 

laat Corry van Wely haar verzameling salamanders zien. Als u nog een leuke salamander heeft voor Corry 

breng hem dan mee, of neem contact met haar op via 024 - 344 6481 of corryvanwely@gmail.com. 

 

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


