
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Van klapmes tot scheerapparaat, niet voor de verkoop! 
 
Op zondag 22 oktober 2006 komt Piet 
Hendriks uit Landhorst naar de 
verzamelbeurs in Eerde met zijn collectie 
scheergerei. Hoewel zijn collectie 
voornamelijk bestaat uit Philips scheerap-
paraten, heeft hij ook enkele andere 
merken en zelfs nog heel oude 
scheerspullen, om de geschiedenis van 
het scheren en de verschillen tussen de 
merken aan te kunnen geven. 
 
Al als 13-jarige jongen had hij een paar 
scheerapparaten, hoewel hij ze toen nog 
niet verzamelde en ook nog geen baard 
hoefde te scheren. Hij gebruikte de 
scheerapparaten zonder de scheermesjes 
als aandrijfmotor voor zijn meccano. 
Misschien heeft die prettige ervaring er 
wel toe bijgedragen dat hij later scheer-
apparaten is gaan verzamelen.  
Wanneer hij echt scheerapparaten is gaan 
verzamelen weet hij absoluut niet meer, 
dat is gewoon langzamerhand zo geko-
men. Je scheerapparaat doet het niet 
meer zo goed, dus je koopt een nieuwe en 
de oude laat je liggen als reserve en op 
een gegeven moment heb je er een heel 
stel bij elkaar. Hij weet wel dat hij in sep-
tember 11 jaar lid was van de Philishave 
Verzamelaars Club (P.V.C.), maar toen hij 
daar lid van werd had hij al een 
behoorlijke collectie scheergerei bij elkaar. 
Aan dat lidmaatschap van P.V.C. heeft hij 
nog een mooi nieuw scheerapparaat 
overgehouden. Dit jaar bestaat de club 15 
jaar en alle leden kregen voor dat jubileum 
een scheerapparaat cadeau.  
P.V.C. geeft iedere 2 maanden een 
clubblad uit en 2 keer per jaar wordt er 
een bijeenkomst georganiseerd. De club 
telt ongeveer 100 leden.  
 

Overigens is het scheerapparaat van de 
Philishave Club beslist niet het enige 
nieuwe scheerapparaat in zijn verzame-
ling. Toen hij 40 jaar voor zijn baas 
werkte, een elektrozaak in Wanroij, 
kreeg hij van zijn baas ook nog een 
scheerapparaat voor in zijn collectie. Hij 
heeft het apparaat nog nooit gebruikt, 
want scheren doet hij nog wel met zijn 
oude apparaat. Dit is ook niet het enige 
scheerapparaat dat hij van zijn baas 
kreeg. Het gebeurde al wel eens meer 

dat hij een show-
model kreeg voor 
zijn collectie. Ook 
het scheerapparaat 
hiernaast kreeg hij 
van zijn baas. Dit is 
zijn favoriet omdat 
de behuizing door-
zichtig is en daar-
door is de techniek 
van binnen goed te 
zien. 

Piet vindt de techniek van een scheer-
apparaat ook echt fantastisch. Hoe zo’n 
elektrisch apparaat je baard eraf kan ha-
len en dat je toch geen stroom krijgt, dat 
het zelfs nat gebruikt kan worden.  
De meeste apparaten zien er bepaald 
niet meer nieuw uit als Piet ze krijgt, 
maar voor ze in zijn vitrinekast komen, 
zien ze er wel weer uit als nieuw en ze 
werken weer. Ieder scheerapparaat 
wordt door hem helemaal uit elkaar ge-
haald, kapotte onderdeeltjes worden 
vervangen en de behuizing wordt net 
zolang gepoetst tot hij er weer als nieuw 
uitziet, daar is hij toch zeker 2 uur mee 
bezig. Het snoer wordt het beste schoon 
in de wasmachine. Daarna werkt het al-
tijd nog gewoon. Al 3 jaar heeft hij zijn 
verzameling tentoongesteld op Hobby 
Doe Wat in Mill en Wanroij, een hobby-
beurs. De mooiste opmerking die hij 
daar eens kreeg was: “Jij zult ook niet 
veel verkopen vandaag”. De bezoeker 
dacht dat hij daar stond om nieuwe 
scheerapparaten van verouderde mo-
dellen te verkopen. Piet verzekerde hem 
maar snel dat de scheerapparaten be-
slist niet te koop waren en daar alleen 
tentoongesteld stonden. 

Overigens zorgt zijn baas niet alleen 
voor nieuwe scheerapparaten. De men-
sen in Wanroij en omgeving weten bijna 
allemaal dat ze bij aankoop van een 
nieuw scheerapparaat het oude in kun-
nen leveren, zelfs zonder betaling van 
een verwijderingsbijdrage. Zelfs nu Piet 
officieel in de VUT zit, werkt hij nog een 
halve tot 1 dag per week voor zijn baas 
in de reparatie. Behalve oude scheerap-
paraten krijgt hij van zijn baas ook de 
handelarencatalogussen van scheerap-
paraten en die zijn voor verzamelaars 
altijd moeilijk aan te komen.  
 
Behalve scheerapparaten verzamelt hij 
dus eigenlijk van alles op het gebied van 
scheren. Als er artikelen in de krant 
staan over scheren worden die door Piet 
uitgeknipt en in zijn map bewaard, maar 
ook advertenties over nieuwe scheerap-
paraten, folders, of verpakkingen. Vooral 
verpakkingen zijn natuurlijk van oude 
apparaten lastig aan te komen. Hij is 
daarom ook blij met verpakkingen van 
nieuwe apparaten, dan kan hij de ko-
mende jaren op rommelmarkten e.d. uit 
gaan kijken naar het bijbehorende 
scheerapparaat. 
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Piet vindt het leuk om bij een tentoon-
stelling ook de geschiedenis van het 
scheren te laten zien. Daarom heeft hij 
ook een oud klapmes, krabbertjes met 
scheermesjes, een trimschaar een 
scheerkwast, scheerzeep een wedplank, 
aluinsteen en een houten doos met 
spiegel in zijn verzameling. 

 
 
Het oudste Philips scheerapparaat in 
zijn verzameling is de Staalbaard. Dit 
scheerapparaat werd geproduceerd van 
1939 tot 1947 het apparaat had maar 
1 kop. Ik dacht dat het de mode was om 
steeds meer scheerkoppen te hebben 
voor een gladder scheerresultaat, maar 
Piet verzekerde me dat ze nog steeds 
ook met 1 of 2 koppen geproduceerd 
worden.  
 

 
 
Het 2e oudste scheerapparaat is zeker 
zo leuk om te zien. Zelfs op de foto is te 
zien hoe perfect schoon het apparaat is 
geworden, na de schoonmaak door Piet. 
Het scheerapparaat heeft 1 kop aan de 
zijkant. Het knopje boven op het appa-
raat is een aanslingermechanisme om 
de motor aan te slingeren.  

 
 
In de beginjaren werd er om de 6 jaar 
een nieuw scheerapparaat uitgegeven. 
Nu komen er per jaar ongeveer 6 nieu-
we modellen uit. Philips besteedt nog 

steeds veel aan het ontwikkelen van 
nieuwe apparaten. Dit jaar hebben ze 
onder andere een apparaat uitgegeven 
in samenwerking met het Williams F1 
team. 
Hoewel het grootste deel van de verza-
meling van Piet bestaat uit Philips 
scheerapparaten, heeft hij toch ook wel 
een aantal van andere merken. Hij heeft 
zo’n 180 verschillende Philips apparaten 
en nog zo’n 40 van andere merken. Hij 
heeft de andere merken om de over-
eenkomsten of juist de verschillen met 
Philips apparaten te kunnen laten zien. 
Op onderstaande foto staan een paar 
van die andere merken scheerappara-
ten. Veel lijken qua model op Philips 
scheerapparaten, maar voor Piet halen 
ze het voor wat betreft kwaliteit lang niet 
bij hun Philips broertje. De messen heb-
ben niet dezelfde dunne kwaliteit. Het 2-
kops zwarte scheerapparaat is van Rus-
sische makelij en een exacte kopie van 
een Philipsapparaat. 
 

 
 
Ook het scheerapparaat van het merk 
Riviera Thorens is zeer bijzonder om te 
zien. Het werkt nog niet op elektriciteit, 
maar heeft een opwindmechanisme. Bij 
dit scheerapparaat ontbreekt nog de 
scheerkop. Hij zou wel graag een com-
pleet apparaat of een scheerkop voor 
het apparaat willen hebben, maar het 
moet wel leuk blijven. Hij heeft wel ooit 
een compleet apparaat op internet ge-
zien, maar daar vroegen ze een prijs 
voor die Piet echt niet leuk meer vond. 
Het moet wel hobby blijven en geen in-
vestering worden. 
 

 
 

 
Piet is altijd nog op zoek naar bijzondere 
variaties op scheerapparaten. Hij heeft 
er bijvoorbeeld ook een met een zak-
lamp.  
 

Naast de collectie scheerapparaten voor 
mannen heeft Piet ook een grote ver-
zameling Ladyshaves. Ook zeer apart 
om te zien is de Philips Beauty Set. 
Naast de scheerkop bevat deze set nog 
een extra kop waar allerlei hulpstukken 
zoals massagekoppen, borsteltjes en 
nagelvijlen ingezet kunnen worden.  
 

 
 
Naast de hiergenoemde artikelen bevat 
de verzameling van Piet nog veel meer 
variaties. Piet weet er ook heel veel over 
te vertellen en hij heeft heel veel infor-
matie, folders en dergelijke. Als u nog 
iets heeft wat betrekking heeft op sche-
ren, het maakt niet uit wat, dan kunt u er 
Piet altijd blij mee kunt maken. U kunt 
contact met mij opnemen via e-mail en 
ik zorg dat u met Piet in contact komt. 
Natuurlijk mag u deze verzameling ook 
van dichtbij komen bekijken in Eerde op 
de verzamelbeurs. Piet zal zijn verzame-
ling tentoonstellen op zondag 22 oktober 
2006 in Gemeenschapshuis De Brink in 
Eerde van 09.00 tot 12.00 uur. 
 

 
 
door Hannie van Duynhoven 
secr. van de afdeling Oost-Brabant 
verzamelbeurseerde@hotmail.com 


