VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Miniatuur drankflesjes in veilige handen
Op zondag 26 juni 2005 laat Piet van Doorn uit Veghel zijn verzameling miniatuur drankflesjes zien op de verzamelbeurs in
Eerde. Zijn complete verzameling bestaat op dit moment uit 2611 verschillende flesjes, maar die kan hij natuurlijk niet allemaal meenemen naar de verzamelbeurs. Wat hij in ieder geval wel bij zal hebben is ruilmateriaal.

Het Begin
Piet verzamelt al heel erg lang, maar in
eerste instantie geen miniatuur flesjes.
Hij is begonnen met een verzameling
blikken, van koek, muisjes pepermunt
enzovoorts. Die blikken namen toch wel
erg veel plaats in. Zijn hele schuur stond
er vol mee. Zo’n jaar of 15 geleden begon hij daar een beetje genoeg van te
krijgen. Hij had toen al een stuk of 30
miniatuur drankflesjes en dat werden er
toen langzamerhand steeds meer. De
blikverzameling heeft hij helemaal weggedaan.
Zijn verzameling
Nu, na zo’n 10 jaar echt verzamelen
heeft hij 2.611 verschillende flesjes. Hij
heeft er ook maar weinig die echt dezelfde drank van hetzelfde merk bevatten. Alleen van wat duurdere merken
cognac heeft hij meerdere flesjes, maar
dan zijn toch de flesjes of de etiketten
van alle exemplaren verschillend. Hij
heeft een kleine slaapkamer speciaal
ingericht voor zijn verzameling. Ieder
stukje muur in de kamer heeft plankjes

met daarop flesjes drank. Ook heeft hij
zelf nog een speciaal rek en een toren in
elkaar geknutseld om flesjes drank op te
zetten en leggen.

Catalogus
Voor zover Piet weet is er geen catalogus van miniatuur drankflesjes. Hij zou
er wel graag een hebben. Want hij zit
nog met heel veel vragen over zijn verzameling. Hij zou bijvoorbeeld graag weten hoe oud bepaalde flesjes zijn, of
waar ze vandaan komen. Hij zou zelf
ook wel een catalogus samen willen
stellen van zijn verzameling en daar is
hij zelfs al mee begonnen. Al zijn flesjes
zijn opgenomen in een Excel bestand.
Hij heeft ieder flesje genummerd. In het
bestand staat de naam van de drank,
het land van herkomst, de soort drank
en het alcoholpercentage, maar ook de
kleur van de drank en eventueel een
opmerking, zoals waar hij het flesje vandaan heeft.
Zijn verzameling is veilig
Op mijn vraag of hij is begonnen met
drank te verzamelen omdat hij hem zelf
graag lust, antwoordt Piet ontkennend.
Hij houdt helemaal niet van drinken. Een
hele enkele keer drinkt hij een glas 7-up
met een scheutje jenever, maar dat ge-
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Bubib Cvöngvös. Wie kan hem zeggen
waar dit flesje vandaan komt?

beurt niet vaak. Zijn streven is ook echt
om de drankflesjes te hebben met de
drank er nog in. Toch zijn een aantal
flesjes al half leeg. Dan laat Piet direct
zien dat alle flesjes nog dicht zitten met
de zegel en alle schroefdoppen zitten
nog vast. De flesjes die een heel eind
leeg zijn, zijn gewoon heel oud. De
drank is eruit verdampt

Tentoonstellingen
Piet vindt het altijd leuk om zijn verzameling tentoon te stellen. Je krijgt er
vaak hele leuke reacties op. Zo stond hij
vorig jaar met zijn verzameling in Veghel
op het Slokdarmfestival. Daar kwam een
mevrouw naar hem toe die vertelde dat
ze op zolder nog 3 Delfts blauwe kruikjes had staan met drank. Ze is ze direct
voor hem gaan halen en hij heeft ze zo
van haar gekregen. Dat vond hij toch
wel erg leuk.

Oudste kruikje
Piet denkt dat dit zijn oudste kruikje is.
Hij weet het echter niet zeker, want hij
heeft nooit gedetailleerde informatie
kunnen vinden. Het ziet er wel echt oud
uit. Het kruikje bevat het opschrift Visser
& Co’s, oude genever uit Schiedam (genever is geen typefout). Het oor van het
kruikje ziet eruit alsof het van hele andere klei met de hand gemaakt is.

Piet verzamelt allerlei miniatuur drankflesjes. De drank moet er nog inzitten,
maar dan mogen het ook flesjes zijn die
als dankjewel cadeautje na een bruiloft
worden gegeven of kruikjes of flesjes in
vreemde vormen. Zo heeft hij bijvoorbeeld ook een hele serie flesjes die een
extra sticker op het etiket hadden die
een ondeugend plaatje verborgen.
Vroeger liep hij iedere week alle rommelmarkten af. Nu gaat hij niet meer zo
vaak, maar toch nog wel regelmatig
naar een rommelmarkt. Vaak vindt hij
daar flesjes drank voor € 0,10. Als het
een erg mooi flesje is wat nog niet in zijn
verzameling zit en er nog puntgaaf uitziet dan wil hij er maximaal € 3,00 voor
betalen. De duurste flesjes uit zijn verzameling zijn een serie van 10 cognacflesjes die hij gewoon nieuw bij een
slijter heeft gekocht voor € 45,-, maar dit
was echt wel een uitschieter.

Kleinste flesjes
De kleinste flesjes uit zijn verzameling
hebben ooit in het Guinness Book of
Records gestaan, zo staat er op het bijbehorende kaartje. De flesjes zelf zijn
maar 5 centimeter hoog en ze bevatten
Scotch Whisky.

Van zijn kleinkinderen
Van zijn kleinkinderen kreeg hij eens
voor zijn verjaardag een beeldje van een
man die een kruikje met drank op zijn
rug draagt. Hij is nog steeds bijzonder
blij met dit mooie exemplaar.

Land onbekend
Voor zover hij weet heeft Piet flesjes
drank uit 45 verschillende landen. Hij
heeft ook nog een aantal flesjes waarvan hij het land van herkomst niet weet.
Zo heeft hij bijvoorbeeld een zeehondje
met jenever waar geen etiket op zit. Op
de foto hierbij staat een flesje waarvan
Piet de taal niet kent. Op het flesje staat
de tekst Fogy ár: 15,- Ft, Cacao Chouda

Als een lezer nog van wat flesjes drank
af wil dan is die van harte welkom op de
verzamelbeurs in Eerde op zondag 26
juni 2005. Als u dan niet kunt dan kunt u
hem e-mailen op doornpiet@wanadoo.nl
of telefonisch contact met hem opnemen
via 0413 – 364 365.
Door Hannie van Duynhoven
secr. van de afdeling. Oost-Brabant

