
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

De Coca-cola kerstman bezoekt de verzamelbeurs in Eerde 
 

 
 
Op zondag 28 december houdt de heer Henny Verbakel op de verzamelbeurs in Eerde een tentoonstelling met een klein deel van 
zijn verzameling van de Coca-Cola-kerstman. Al ruim 20 jaar verzamelt hij alles waar de kerstman van Coca-Cola op staat. Met alles 
bedoelt hij ook werkelijk alles, van advertenties en blikjes tot hele grote bewegende poppen. 
Zijn zoon verzamelde ruim 20 jaar geleden alles van Coca-Cola. Henny vond dat erg leuk en verzamelde driftig mee. Hij vond het 
zelfs zo leuk dat hij besloot zelf alleen alles van de Coa-Cola-kerstman te sparen. Als eigenaar van eetcafé het Overstapje aan het 
Bolkerplein in Veghel gebruikte hij zijn verzameling om zijn eetcafé rond de Kerstdagen gezellig aan te kleden. Overal waar je keek, 
ieder klein plekje, was dan gevuld met de kerstman. Hij was ieder jaar ongeveer 100 uur bezig met de kerstaankleding van zijn zaak. 
Door zijn ziekte heeft hij 6½ jaar geleden zijn eetcafé weg moeten doen. En hij en zijn vrouw kleden nu ieder jaar om beurten zijn 
huis aan voor Kerstmis. Henny kleedt het niet ieder jaar aan met de Coca-Cola-kerstman. Hij houdt van verandering en zijn kerststal 
en kerstversiering van indianen vond hij ook erg leuk. Hij is blij dat hij zijn verzameling nu weer eens uit de dozen kan halen.  
Hij is erg trots op zijn verzameling advertenties. Van 1932 tot 1963 stond ieder jaar op de achterkant van de decemberuitgave van 
National Geographics een advertentie met de kerstman en hij heeft de verzameling compleet.  
Ondanks alles wat hij heeft vindt hij zelf de blikjes nog steeds het leukst. Hij heeft zo’n 150 verschillende. Hij vindt het jammer dat in 
Nederland maar heel weinig uitkomt. Het grootste deel van zijn verzameling komt uit Amerika. Daar woont zijn zus en zij en haar 
dochter zijn altijd voor hem op zoek naar nieuwe items voor zijn verzameling. Hij heeft ook wel eens gedeeltes van zijn verzameling 
uitgeleend, bijvoorbeeld aan een museum of voor het maken van een Nederlandse film.  
Hij heeft onder andere 40 bananendozen vol met zijn verzameling en ook nog eens 16 dozen vol met ruilmateriaal. Op de verzamel-
beurs van zondag 28 december 2003 zal hij ook heel veel ruilmateriaal bij zich hebben. Hij hoopt dat de bezoekers van de beurs ook 
ruilmateriaal voor hem meebrengen. De ruilbeurs wordt gehouden van 09.30 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis “De Brink” aan het 
Sint Antoniusplein 7 in Eerde. 
 


