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Al als kind een verzameling bier!
Op zondag 28 september 2008 houdt Hetty Martens uit Malden een tentoonstelling op de verzamelbeurs in Eerde met haar verzameling biermerken. Hetty is een vaste bezoekster van de verzamelbeurs in Volkel, dus als je haar tentoonstelling mist kun je ook altijd in Volkel op de beurs terecht om eens met haar te ruilen of informatie uit te wisselen.

De titel is niet zo erg als het klinkt, maar
toch kreeg Hetty al als 12-jarig meisje
een mooie verzameling bierviltjes van
een buurman. De bierviltjes heeft ze altijd bewaard. Er zijn er alleen nog veel
meer bij gekomen en niet alleen bierviltjes, maar ook bieretiketten en kroonkurken van bierflesjes zitten in haar verzameling.
Bij de bierviltjes die ze begin jaren ’70
kreeg zat onder andere een bierviltje
van de Wereldtentoonstelling die in
1958 in het Atomium in Brussel gehouden werd. Na een aantal jaren allerlei
bierviltjes te hebben gespaard heeft ze
zich nu vooral toegelegd op speciale
bierviltjes van Nederlandse en Belgische
festivals en evenementen en die speciaal worden uitgegeven door bedrijven of
voor een huwelijksdag of bij jubilea.

De laatste jaren worden ook soms series bierviltjes uitgegeven en die spreken haar ook erg aan.
Daarnaast heeft ze in de loop der jaren
ook een uitgebreide verzameling kroonkurken van bier bij elkaar verzameld. De
kroonkurken heeft ze allemaal in muntenbladen in mappen opgeborgen. De
doppen zitten netjes op alfabet gesorteerd.

De doppen verzamelt ze ook van buitenlands bier. Onder andere uit Tjechië
heeft ze een behoorlijke collectie. Hoewel sommige doppen best op elkaar lijken zijn ze allemaal anders, meestal
wordt er ieder jaar een andere dop uitgegeven. Soms zijn het kleine variaties
zoals net een andere kleur of een extra
teken erop, maar soms zijn de verschillen heel groot.
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Een aantal jaren geleden heeft Grolsch
bierdoppen uitgegeven met aan de binnenkant van de kroonkurk 1 van de letters van Grolsch. Hetty hoopt altijd nog
eens alle doppen compleet te krijgen om
het woord Grolsch mee te vormen. Ze
zoekt nog de R, O, L en H. Waarschijnlijk hebben die letters er minder in gezeten om het zo niet te makkelijk te maken
om het woord compleet te krijgen.
Ook heeft Hetty een mooie verzameling
Nederlandse bieretiketten.

Alle onderdelen van het etiket worden
zorgvuldig losgeweekt en gedroogd en
daarna worden alle onderdelen bij elkaar in een map gestoken, zodat het etiket van de voorkant, de achterkant en
de hals netjes bij elkaar blijven.
Daarnaast heeft ze nog allerlei kleine
hebbedingetjes met bierreclame, zoals
grote kroonkurken en flesopeners.
Alles samen ongetwijfeld een leuke verzameling om eens te komen bekijken en
Hetty kennende zal ze zeker het een en
ander aan ruilmateriaal bij zich hebben.

