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Jan van Hulst verzamelt al meer dan 25 jaar kerstgroepen. In zijn collectie

heeft hij kerststallen en -groepen uit alle werelddelen.“De symboliek en

de authenticiteit van de volkskunst spreken mij aan bij het verzamelen.

Het is mooi om te zien dat ieder volk zijn eigen interpretatie van het

kerstgebeuren heeft.” Jan van Hulst is een graag geziene samensteller

van kersttentoonstellingen in het land. Ditmaal maakt hij voor Museum

Maassluis een bijzondere selectie uit zijn verzameling kerstgroepen.

Meer dan honderd kerststallen en -groepen, groot en heel klein, van

verzamelaar Jan van Hulst zijn van 15 december 2016 tot en met

8 januari 2017 te bewonderen in het DeVrieskabinet, de Podiumzaal en

de hal van Museum Maassluis. Op vrijdag 16 december is er van 19.00

tot 22.00 uur een sfeervolle en feestelijke avondopening.

In de jaren ’30 van de vorige eeuw is de kerstgroep aan een opmars

begonnen. De Jezuïeten en Franciscanen ondervonden bij het verspreiden

van het christendom buiten Europa problemen met de taal en namen

kleine kerststallen mee om de communicatie te bevorderen. Overal ter

wereld zijn zo eigen interpretaties van de kerstgroep ontstaan.

Jan van Hulst:“Het is interessant om te zien hoe verschillende culturen

en landen de geboorte van Jezus vanuit hun eigen belevingswereld laten

zien. De os en de ezel zijn bijvoorbeeld vervangen door de karbouw en

de olifant. In Peru vervangen lama’s de kamelen. Bij indianen is de stal een

wigwam en in Alaska een iglo.Vanzelfsprekend is het geboren kind voor

Afrikanen een Afrikaans kind en bij de Chinezen een Chineesje.Vooral

bijfiguren als herders en koningen zijn geënt op de eigen volkscultuur.”


