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In september 1972 was het nieuwe wijkgebouw in Eerde klaar om in gebruik te worden genomen. Het moest 

natuurlijk feestelijk ingewijd worden. Piet Fiers (links) en Arie van der Hofstad (rechts) waren lid van de NKV en 

fanatieke verzamelaars. Aan hen werd gevraagd of ze een tentoonstelling van diverse verzamelingen konden 

organiseren. Dat deden ze en ze hielden ook een ruilbeurs. De tentoonstellingen trokken heel veel bezoekers. 

Het was een groot succes! Dat bracht Piet op het idee om er een maandelijks terugkerende verzamelbeurs van 

te maken. Hij schreef een brief naar het bestuur van De Brink en op 13 januari 1973 kreeg hij een 

handgeschreven brief terug van het bestuur waarin zij hem toestemming gaven om 3 maanden te proberen een 

verzamelbeurs op te zetten. Ze vonden aansluiting bij De Verzamelaar en 20 jaar lang organiseerden zij de 

verzamelbeurs in Eerde.  

 

In 1975 organiseerden zij weer een speciale verzamelbeurs, die de hele dag duurde. Er waren 20 zeer 

uiteenlopende tentoonstellingen om te bekijken en natuurlijk kon er ook volop geruild en verzameld worden. Er 

waren tentoonstellingen van onder andere lucifermerken, lepeltjes, sigarenbanden, munten, paarden, 

prentbriefkaarten, postzegels, speldjes, poppen en textiel. Een krantenkop uit die tijd heeft het over ongeveer 

1000 bezoekers. Arie en Piet probeerden steeds weer iets nieuws te verzinnen om ook jongeren enthousiast te 

maken voor verzamelen. Ze hielden iedere maand een loterij voor de jeugd. Ze richten een speciale club op voor 

jeugdige postzegelverzamelaars. Er werd zelfs een bustocht naar het postmuseum in Den Haag georganiseerd 

om de kinderen enthousiast te maken. 

50 jaar verzamelbeurs Eerde 
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In 1993, nadat Piet en Arie 20 jaar de verzamelbeurs georganiseerd hadden, vonden ze het tijd om te stoppen. 

Ze organiseerden nog een keer een grote verzamelbeurs met maar liefst 17 tentoonstellingen en kondigden aan 

te zullen stoppen. Ze hoopten dat jongeren op zouden staan om de organisatie over te nemen. Maar helaas 

gebeurde dat niet. Uiteindelijk heeft de heer Bekkers uit Uden een tijdje in het bestuur gezeten en toen die er ook 

mee stopte ging Arie van der Hofstad alleen verder. De verzamelbeurs draaide nog steeds goed en iedere maand 

was de sporthal vol met verzamelaars van allerlei artikelen, maar zonder bestuur. Arie bracht iedere maand op 

zijn fiets een briefje naar de krant in Veghel om een aankondiging van de verzamelbeurs geplaatst te krijgen.  

 

Uiteindelijk nam Hennie van Dun, die ook al jaren een vaste bezoeker van de verzamelbeurs was, in 2003 het 

initiatief om te proberen een bestuur bij elkaar te krijgen. Hij nodigde mij (Hannie van Duijnhoven) uit om eens 

een kijkje in Eerde te komen nemen. Hij vertelde dat de verzamelbeurs in Eerde veel groter en gezelliger was dan 

die in Veghel. Waar hij mij had leren kennen. En toen ik een paar keer in Eerde geweest was kwam hij vertellen 

dat ze zonder bestuur zaten. Hij vroeg of ik penningmeester wou worden, maar dat is niets voor mij. Secretaresse 

wou ik wel worden en Arno Meijer werd de penningmeester en Hennie van Dun de voorzitter. Dit bestuur heeft al 

heel wat jaren de verzamelbeurs georganiseerd en Arno en ik zijn nog steeds actief als bestuur, maar we zijn ook 

al heel wat jaren op zoek naar een nieuwe voorzitter.  

 

Toen ik in augustus 2003 begon als secretaresse vertelde Hennie van Dun dat het 

de gewoonte was van Piet en Arie om iedere maand een tentoonstelling te regelen. 

Dit werd mijn taak. Natuurlijk had ik geen idee waar ik een tentoonstelling kon 

vinden, maar Hennie hielp mij op weg met wat namen en telefoonnummers. 

Natuurlijk moest ik ook lid worden van De Verzamelaar. Ik had iedere maand zeer 

leuke gesprekken met de meest uiteenlopende verzamelaars en ik maakte diverse 

foto’s van de verzamelingen zodat er wat meer aandacht voor de verzamelbeurs 

zou zijn in de krant. Al snel besloot ik om die verhalen ook naar de Verzamelaar te 

sturen, als verzamelaar van de maand. Na 10 jaar waren er al 100 verzamelaars 

van de maand geweest en inmiddels staat de teller op 168 verzamelaars van de 

maand.   

 

In januari 2023 willen we het 50-jarig bestaan van de verzamelbeurs in Eerde 

vieren. We hopen op vele bezoekers. Om dit te stimuleren is de entree van de 

verzamelbeurs gratis voor iedereen. We willen een aantal jubilarissen uitnodigen 

om een speldje op te halen. Voor iedere bezoeker is er een klein presentje.  

 

Een van de eerste bezoekers en lid van het eerste uur is Martien de Koning. Hij 

heeft altijd volgehouden dat hij geen bestuurslid wil worden van de verzamelbeurs, 

dat is niets voor hem zegt hij dan. Maar hij staat wel altijd klaar om te helpen en 

eigenlijk is hij inmiddels een gewaardeerd bestuurslid die ook alle vergaderingen 

bijwoont. Sinds het overlijden van Arie van der Hofstad in 2017 is Martien de 

beurshouder van de verzamelbeurs in Eerde. Wij mogen hem nu ook eren voor zijn 

50-jarig lidmaatschap van De Verzamelaar. 

 

Tijdens de jubileumbeurs zal ik een tentoonstelling houden over 50 jaar 

verzamelbeurs in Eerde. Daarvoor heb ik een map die ik van Piet Fiers heb 

gekregen met een overzicht van de eerste 20 jaar van het bestaan van de verzamelbeurs in Eerde. Natuurlijk heb 

ik ook alle exemplaren van De Verzamelaar waarin artikelen hebben gestaan van “De verzamelaar van de 

maand” en dus de tentoonstellingen in Eerde. Ik heb zelf ook 4 mooie boeken laten maken (misschien is dan deel 

5 ook wel klaar) waarin alle verhalen gebundeld zijn. Als u ook nog oude foto’s of verhalen heeft over 50 jaar 

verzamelbeurs in Eerde breng ze dan mee naar de jubileumbeurs.  

Verzamelbeurs 

Op zondag 22 januari vieren wij het 50-jarig bestaan van de verzamelbeurs. Kom eens een kijkje nemen op de 

verzamelbeurs en neem deel aan het gezellig samen zijn.  

Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Zuid Nederland van De Verzamelaar 


