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‘Kijk hoe ik woon’

Een beeldig huis
Iedereen in haar omgeving weet dat mevrouw Van Dalen van beeldjes houdt.
Regelmatig wordt haar collectie aangevuld met een ‘ik heb nog wat op zolder
gevonden’. Daar hoeft ze geen rommelmarkten voor af te struinen. Gelukkig maar,
want met haar 81 jaar heeft ze daar geen zin meer in.
vol zegelboekje met bijbetaling van 19 gulden
zo’n pop krijgen. Dat was toen echt veel geld.
Dankzij de hulp van familie en kennissen kreeg
ik genoeg zegeltjes bij elkaar.’ Over de hele
kamer verspreid staan wel vijftien poppen
van zo’n dertig centimeter groot. ‘Ze hebben
porseleinen hoofdjes en allemaal een eigen
naam. Een paar weet ik er nog: Petronella,
Marijke en Corrie.’
Daarnaast kocht ze van tijd tot tijd een
Hummelbeeldje. Geteld heeft ze ze nooit.
‘Ach, soms valt er één kapot of wissel ik ze
met de beeldjes van boven. En ik geef er ook
wel eens één weg, want ik krijg nog regelmatig
nieuwe.’ Tonnie: ‘En dan moet u weten dat ze
elke week alle beeldjes afstoft want poetsen kan
ze nog als de beste. Het is ongelooflijk wat ze
allemaal nog op haar leeftijd doet.’

‘Bij het
afstoffen
denk ik dan
altijd aan
de persoon
van wie ik
ze gekregen
heb.’

Al 37 jaar woont ze op de Sikkelstraat in de
Landbouwbuurt in Nijmegen. ‘Eigenlijk ben ik
begonnen met verzamelen omdat mijn zoon
allergisch bleek te zijn voor planten en bloe
men. Zo is het toch gezellig in huis.’ De ven
sterbanken staan vol met kleine witte porse
leinen beeldjes. Eenden en olifanten van klein
naar groot, verschillende soorten honden, maar
ook porseleinen schoenen en andere objecten.
Zegeltjes voor poppen
Zoon Tonnie: ‘In de tachtiger jaren was dit een
rage en naderhand wilde iedereen er vanaf.
Maar mijn moeder is er nog steeds blij mee.’
Mevrouw Van Dalen: ‘En die poppen daar, heb
ik zelf met zegeltjes bij elkaar gespaard. Bij de
Corporatie, de huidige COOP, kon je voor een

Poetsbeurt
Mevrouw Van Dalen: ‘Ik houd van mooie
spullen, maar ik onderhoud ze ook. Ze ver
dienen een goede poetsbeurt. Bij het afstoffen
denk ik dan altijd aan de persoon van wie ik
ze gekregen heb.’ De meeste beelden heb
‑ben wel een verhaal. Maar er is slechts één
beeld dat voor haar een emotionele waarde
heeft. ‘Toen ik zelf nog maar een peuter was,
brandde ons ouderlijk huis af. Mijn broer en ik
werden gered, maar van het huis bleef alleen
as over. Behalve twee beelden: een porseleinen
Mariabeeldje, dat mijn broer heeft, en deze
Heilige Antonius.’
De Katholieke beschermheilige waartoe je je
kan wenden als je iets kwijt bent is haar erg
dierbaar. ‘Dat is er één die ik absoluut niet
kwijt wil.’

