VERZAMELAAR VAN DE MAAND

In december 2003 hield Henny Verbakel ook al een tentoonstelling met zijn verzameling op de verzamelbeurs in Eerde. Eigenlijk was hij toen dus al de Verzamelaar van de Maand, alleen schreef ik toen nog geen artikelen voor De Verzamelaar. Op
zondag 27 december 2009 houdt hij opnieuw een tentoonstelling met zijn verzameling van de Coca-Cola Kerstman in Eerde.
Begin
De verzameling van de Coca-Cola
Kerstman van Henny begon 26 jaar geleden. Zijn zoon begon toen met de verzameling. Henny zelf verzamelde in die
tijd van alles van Coca-Cola. Na ongeveer 6 jaar verzamelen had de zoon van
Henny er genoeg van, maar Henny ging
verder met de verzameling. In 1987
heeft hij ook al eens samen met het bestuur van de afdeling Oost-Brabant een
speciale Coca-Cola ruilbeurs georganiseerd. Dat was een groot succes een
hele sporthal vol met alleen Coca-Cola.
In december van 1991 heeft er al een artikel over de verzameling van Henny in
de Bottelbron gestaan, dit was het personeelsblad van Coca-Cola. In die tijd
was Henny nog de trotse bezitter van
een petit restaurant in Veghel, “Het
Overstapje”. Met Kerstmis was het hele
restaurant ingericht met zijn verzameling. Overal waar je keek zag je de
Coca-Cola Kerstman. De muren en zelfs
de plafonds waren bekleed met posters
en platen, en in het restaurant stonden
ook 3 grote vitrinekasten vol met spullee
tjes. Ook is hij al eens 2 geworden met
de verzamelaar van het jaar verkiezing
van de Collectors Fair.
Geschiedenis
In 1931 kreeg de Zweeds-Amerikaans
tekenaar Haddon Sundblom de opdracht
van the Coca-Cola Company om een serie advertenties te ontwerpen waarin de
Kerstman centraal stond. In die tijd werd
Coca-Cola bijna alleen in de zomer gedronken als dorstlesser. Ze wilden dat in
de winter ook meer cola werd gedronken. In de jaren 1932 t/m 1963 (behalve
in enkele oorlogsjaren) stond in de
maand december steeds op de achterkant van National Geographics een paginagrote advertentie van de Kerstman
met een flesje cola.
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Henny heeft alle uitgaven van National
Geographics met advertentie in zijn verzameling. Op de eerste advertentie
kreeg de Kerstman een flesje cola aangeboden van 2 kinderen.
Er komen geen nieuwe tekeningen meer
bij, maar de oude tekeningen worden
steeds weer op allerlei manieren herhaald. Ze staan op blikjes, flesjes, dienbladen, (emaille) borden, kerstversiering,
vrachtwagens, kaarten, placemats,
sneeuwbollen, spaarpotten, wandkleden
en van alles meer.

Amerika
Henny komt uit een groot en hecht gezin. Het verzamelen zit echt in het bloed,
want als je Henny hoort praten over zijn
broers en zussen dan verzamelt ieder
wel wat en allemaal verzamelen ze voor
elkaar mee. Zo verzamelt Henny voor
zijn broers en zussen onder andere
schuifpuzzels, Smileys en engeltjes. De
familie is nogal over de wereld verspreid.
Hij heeft 1 zus in Amerika en neven en
nichten in Canada en die bezoekt hij om
de paar jaar en ook zijn zus komt om de
paar jaar hier op bezoek. In de koffer
naar Amerika zit bij Henny nooit kleding,
nee, ze zitten vol met verzamelingen en
ook op de terugweg moeten er altijd een
paar extra koffers mee met spullen voor
zijn verzameling.

Amerika is natuurlijk ook het land bij uitstek om op zoek te gaan naar spullen
van de Coca-Cola Kerstman. Zijn zus
zoekt dan ook het hele jaar door op
rommelmarkten naar spulletjes voor de
verzameling van Henny. Ze heeft nu alweer een kast vol spullen staan en als
Henny weer naar Amerika gaat, dan
zoekt hij daar uit wat hij graag mee wil
nemen. Zijn zus heeft zo dus ook ooit
midden in de zomer op Schiphol gestaan
met een meer dan levensgrote Kerstman
van karton. Henny is ook eens in een
museum in Atlanta naar de originele
schilderijen van Haddon Sundblom wezen kijken.

In Michigan is hij eens in een gigantisch
grote Kerstwinkel geweest. Hij was daar
midden in de zomer, maar toch liep er
zelfs toen nog ongeveer 60 man personeel rond. Alles in de winkel was verlicht
en bewoog, maar voor Henny kwam het
echte kerstgevoel pas toen hij voor 2
grote vitrinekasten stond waar alleen
maar spullen in stonden van de CocaCola Kerstman. Hij heeft er personeel bij
geroepen en een paar dingen aangewezen die hij al had. De rest heeft hij in laten pakken en laten verschepen naar
Nederland. Voor Henny kwam de Kerst
vroeg dat jaar. Hij heeft nog wel moeite
gehad om het te krijgen. Een doos werd
achtergehouden bij de douane en dat
heeft nogal wat voeten in aarde gehad
voor hij die had. Een beeldje was kapot
gegaan bij het transport, maar dat werd
zo weer vervangen door de leverancier.

Flesjes en blikjes
Hoewel dit toch ook materiaal is wat
normaal weggegooid zou kunnen worden, vindt Henny de blikjes en flesjes in
zijn verzameling altijd nog een heel leuk
onderdeel. Hij denkt dat hij zo’n 200 verschillende blikjes in zijn verzameling
heeft. Ze zijn uit allerlei landen afkomstig. De flesjes hierboven op de foto zijn
bijvoorbeeld uit Italië afkomstig. Hij heeft
er onder andere uit Rusland en Japan in
zijn verzameling. Een reclamebureau
heeft er eens van een aantal foto’s genomen voor de schrijfwijze van CocaCola in de verschillende landen. Er komen nog ieder jaar nieuwe blikjes en
flesjes uit met oude afbeeldingen.

Ruilen
Tijdens ons gesprek benadrukte Henny
diverse malen dat hij het liefst wil ruilen.
Hij heeft ontzettend veel dubbelen van
de Coca-Cola Kerstman. Hij wil zijn tentoonstelling in Eerde dan ook voornamelijk inrichten met dingen die hij dubbel
heeft. Naast de Coca-Cola Kerstman
verzamelt Henny ook nog sieraden en
gebruiksvoorwerpen met Nederlandse
geldstukken (met als bekendste voorbeeld de dubbeltjesarmbandjes), melkkannetjes in de vorm van een koe (ook
daarvan heeft hij 60 à 70 dubbelen), indianen en van alles van Veghel. Hij wil
ook best Kerstman spulletjes geven in
ruil voor iets van bovenstaande verzamelingen. Het is voor hem echt een verzameling die hij graag met ruilen wil uitbreiden en geen handel. Met de gewone
Coca-Cola verzameling is hij inmiddels
gestopt. Deze verzameling werd veel te
groot en die staat nu in een museum.
Als u denkt nog iets voor Henny te hebben mag u rechtstreeks contact met hem
opnemen via telefoon 0413–367 121 of
e-mail henny.ans@home.nl.

De Coca-Cola Kerstman verzameling
van Henny Verbakel is te bewonderen
op de verzamelbeurs van zondag 27 december 2009 in Eerde. Henny is een regelmatige beurs bezoeker. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden. Het is voor
iedere verzamelaar de moeite waard om
eens een kijkje te komen nemen.

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

