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Ik kon niet op tijd een verzamelaar vinden die in juni op de verzamelbeurs in Eerde een tentoonstelling wou 

houden. Daarom besloot ik op het laatste moment dan maar zelf een kleine tentoonstelling te houden. Op zolder 

staat nog een doosje met ruim 100 verschillende PEZ dispensers. Samen geven ze een goed beeld van wat er 

aan dispensers is uitgegeven. 

 

Geschiedenis 

In 1927 maakte Eduard Haas III in Oostenrijk een bijzonder pepermunt snoepje. Het woord PEZ is afgeleid van 

het Duitse woord voor pepermunt PfeffErminZ. De kleine blikjes met verfrissende snoepjes werden heel populair, 

vooral bij de hogere klassen.  

In 1949 bedacht de Weense ingenieur Oskar Uxa een PEZ dispenser. De eerste dispenser had de vorm van een 

gouden aansteker. Hiermee kon de high society de pepermuntjes aanbieden als ademverfrisser en als alternatief 

voor sigaretten. De slogan van PEZ was roken verboden, maar PEZ-ing toegestaan. In 1950 vroeg Eduard Haas 

III wereldwijd patent aan op de PEZ dispenser.  

In 1962 ging PEZ een samenwerking aan met Disney. Vanaf die tijd zijn er heel veel PEZ dispensers gemaakt 

met allerlei strip- en tekenfilmfiguren. De website https://int.pez.com/en/The-Brand/Wall-of-Fame geeft een 

overzicht van de dispensers die sinds 2002 zijn uitgegeven.  

 

De Dispensers 

PEZ zijn hele harde snoepjes van ongeveer 1,5 cm lang en 0,7 cm breed. 1 Rolletje snoepjes is maar 6 cm hoog.  

Een voet van een PEZ dispenser is 7,5 cm hoog met bovenop in de meeste gevallen een grappig hoofdje. Als je 

de dispenser stevig open trekt dan blijft hij open staan. Verwijder de buitenste laag papier van een rolletje 

snoepjes en vouw de binnenste laag aan een kant open. Je kunt daarna in een keer het hele rolletje snoepjes in 

de dispenser schuiven zonder de snoepjes aan te raken. Als je het hoofdje naar achteren kantelt dan schuift het 

bovenste snoepje naar buiten. Door de veer schuiven de andere snoepjes vanzelf omhoog. 

 



   VERZAMELAAR VAN DE MAAND JUNI 2019  9 

 

De verzameling 

De meeste verzamelaars zullen dit wel herkennen. Je verzamelt eigenlijk iets anders, in mijn geval Happy Meal 

speelgoedjes, maar soms krijg je wel eens wat en daar zitten dan ook andere dingetjes tussen. Zo ging het bij mij 

ook met de PEZ. Op een gegeven moment zaten er wat tussen de speelgoedjes die ik kreeg. De PEZ werden 

door mij in een doosje bij elkaar gelegd. Op Ebay zag ik eens dat er behoorlijke prijzen voor werden gevraagd, en 

dat gaat niet eens om bijzondere uitgaven. Ik heb ze nooit via internet gekocht of verkocht. Ik zie ze regelmatig op 

rommelmarkten in dozen liggen tussen de Happy Meal speelgoedjes. Als ik ze dan voor € 0,10 per stuk mee kan 

nemen, dan doe ik dat. Als ze 

meer vragen dan laat ik ze 

liggen. In de supermarkt kost 

een PEZ dispenser met 2 of 3 

rolletjes snoep € 1,69. 

Vaak worden de figuren zowel 

als Happy Meal, als PEZ 

Dispenser uitgegeven. De 

meeste PEZ series bestaan 

maar uit 4 verschillende 

dispensers. 

Op de afbeeldingen hiernaast 

de McDonald’s serie van Cars 

en de PEZ serie. Allebei in 

2006 uitgegeven.  

 

De voeten van de dispensers zijn er in alle kleuren van de regenboog. 

Er zijn diverse PEZ series van Disney uitgegeven, niet alleen van 

Donald Duck en zijn vrienden, maar ook van diverse Disney Pixar films 

zijn PEZ gemaakt. Hiernaast op de foto staan de bekendste films, 

maar ook van Ratatouille, The Incredibles, Frozen en Madagascar zijn 

figuren uitgegeven om maar eens wat te noemen. Ook van allerlei 

andere stripfiguren zijn PEZ gemaakt, onder andere van de Looney 

Tunes. Verder zijn er regelmatig terugkerende thema’s zoals Hello 

Kitty, Bob de Bouwer, Winnie de Poeh, Sponge Bob en nog vele 

anderen. Sinds 2002 alleen al zijn er ruim 500 verschillende PEZ 

dispensers gemaakt. 

Verzamelbeurs 

Op zondag 23 juni liet Hannie van Duijnhoven haar verzameling PEZ zien op de verzamelbeurs in Eerde.  

Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Zuid Nederland van De Verzamelaar 


