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FERVENTE VERZAMELAARS 
Passie en verzamelwoede in meer dan 15 verzamelingen 
 
Dinky Toys, Star Wars figuren, een bejaardentehuis voor heel veel Furbies, matrosjka’s, 
Meccano, LEGO, alles van McDonald’s, poppen, beren, treinen en natuurlijk Barbie. Het 
verzamelen van bijzondere, mooie, opvallende of zeldzame objecten is zo oud als de mensheid 
zelf en begint vaak al op jonge leeftijd. De passie en fascinatie voor een specifiek object is 
persoonlijk en een verzameling – hoe groot of hoe klein ook – heeft vaak een eigen verhaal. 
In de tentoonstelling Fervente Verzamelaars kijk je niet alleen naar bijzondere particuliere 
speelgoedverzamelingen, maar vertellen de verzamelaars ook het verhaal achter al die 
objecten. Fotograaf Sven Scholten ging bij hen langs en bracht ze in beeld. Een bloemlezing 
uit de collectie ADO speelgoed van CODA maakt deel uit van deze tentoonstelling. CODA 
directeur Carin Reinders vertelt in het interview bij deze presentatie over het belang van 
museaal verzamelen. 

Veel verzamelingen beginnen met Sinterklaas. Het cadeau van de Goedheiligman wakkert 
een vuur aan waardoor de ontvanger er, ongevraagd maar doorgaans zeer gewenst, nog een 
cadeau bij krijgt: een passie en hobby voor het leven. Maar Sinterklaas kan niet alles toegedicht 
worden. Vaak gaat verzamelen ook over emotie en herinneringen. Dinky Toy verzamelaar 
Hans Nuis: “Op mijn knieën met de auto’s over de kokosmat – wat een pijn deed dat! – om met 
mijn vriendjes van plint naar plint te kunnen rijden. Mijn verzameling heeft zijn oorsprong bij 
deze herinnering.” Voor Marc Kuin, Star Wars verzamelaar, was het niet anders: “In 1983 zag 
ik voor het eerst een Star Wars film in de bioscoop. Terwijl mijn moeder in slaap viel, werd ik 
meegezogen in dat overweldigende ruimtesprookje. Dat moment markeert het begin van mijn 
verzameling.”

Hoeveel er in Nederland verzameld wordt, wat er verzameld wordt, hoe groot (of klein) 
die verzamelingen zijn en wat ze bijzonder, uniek of opvallend maken, is niet eenvoudig in 
beeld te brengen of te inventariseren. Verzamelen is immers een privéaangelegenheid en de 
verzamelaar hoeft, zoals musea, niet te registreren wat hij of zij verzamelt. Bovendien wordt 
het fundament onder particuliere verzameling vaak gevormd door een combinatie van smaak, 
passie, intuïtie en emotie. De verzamelaar die lijn aanbrengt in zijn verzameling, exact noteert 
wat hij of zij heeft en weet wat er nog moet komen, laat zich toch regelmatig verleiden door net 
dat ene object dat eerder afgestoten werd. Exposant Caroline Wilmink bijvoorbeeld verzamelt 
antieke beren van het merk Steiff en neemt regelmatig afscheid van haar merkloze beren om 
ruimte te maken voor nieuwe. “Maar dat neemt niet weg dat als ik een merkloze, zielige en 
versleten beer tegenkom, mijn hart nog altijd een sprongetje maakt en ik hem het liefst mee 
wil nemen”, zegt ze.

Alhoewel John en Naomi Groenewold, oprichters en eigenaren van het grootste 
spelcomputermuseum in Europa, wellicht een andere mening toegedaan zijn, is het de meeste 
verzamelaars niet te doen om veel en alles. Een serie of reeks compleet krijgen is voor 

velen wel belangrijk. Hernie Baarslag: “Ik zou nog graag twee specifieke poppen uit de jaren 
’60 toevoegen aan mijn verzameling, maar ik hoef niet alle Sashapoppen te hebben. Dan 
wordt mijn verzameling te groot en geniet er niet meer zoveel van. De poppen moeten goed 
zichtbaar zijn.” En soms is verzamelen heel intuïtief. Of zoals Jan van den Bor, verzamelaar 
van Yesteryear automodellen, het verwoordt: “Verzamelen is een innerlijke drang die vaak 
niet goed te verklaren is. Je hebt het of je hebt het niet. Het is niet genetisch en het is ook 
niet overdraagbaar. In mijn familie verzamelt niemand. Ik verzamel al van jongs af aan.”  
 
Dat verzamelen ook een sociale hobby is, bewijst het Meccano Gilde Nederland dat in 1982 
in Apeldoorn opgericht werd. Bij de leden staat niet alleen de passie voor Meccano centraal 
maar ook het contact met elkaar en het delen van kennis. Bert Stiekema: “Grote of kleine 
bouwwerken, technisch perfect of niet helemaal, alles wordt gewaardeerd zolang je maar met 
plezier bouwt. Ik denk dat dat ook de kracht is van het Meccano Gilde: respect en veel plezier.”

Collectie ADO speelgoed van CODA
In de tentoonstelling is een deel gewijd aan de collectie ADO speelgoed van CODA. Dit houten 
speelgoed is onlosmakelijk verbonden met een stuk lokale geschiedenis en raakt bovendien aan 
de grote vernieuwingen in de beeldende kunst, ziekenzorg en pedogiek in de eerste helft van 
de twintigste eeuw. Om die reden heeft CODA in 2009 een verzameling van bijna driehonderd 
stukken ADO speelgoed aangekocht met financiële steun van het Mondriaan Fonds, SNS REAAL 
Fonds en de Vereniging Museumvrienden van CODA. Deze ADO presentatie is mogelijk gemaakt 
door de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation. Zij stellen 45 Nederlandse musea in 
de gelegenheid om presentaties met werk uit eigen collectie te realiseren om zo de kracht van 
de Nederlandse collecties onder de aandacht te brengen.
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www.coda-apeldoorn.nl/verzamelaars

 

Colofon
De ADO presentatie in deze tentoonstelling is mogelijk 
gemaakt door de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation.
Fotografie verzamelaars: Sven Scholten
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“Museumcollecties hebben vaak een lange geschiedenis en zijn gebaseerd op een nauwkeurig 
gedefinieerd verzamelbeleid dat met het wisselen van directies, door maatschappelijke 
ontwikkelingen of naar aanleiding van bezuinigen aangepast of gewijzigd kan worden. Museaal 
verzamelen gaat niet per se over veel of compleet, maar over het vertellen van verhalen die van 
en voor ons allemaal zijn. Musea beheren, conserveren, tonen en vertellen die verhalen. 

CODA Museum is voortgekomen uit het Historisch Museum Apeldoorn en het Van Reekum 
Museum. Dat betekent dat er zowel een grote collectie historische objecten en bronnen 
beschikbaar is, als ook een belangrijke collectie moderne kunst. Met objecten, documenten 
en beelden vertellen we het verhaal van en over Apeldoorn. Objecten – in welke vorm dan 
ook – die dat verhaal aanvullen, worden verzameld zodat wij een steeds completer beeld 
kunnen geven. Naast particuliere schenkingen en nalatenschappen zijn ook fondsen en onze 
Vereniging Museumvrienden voor het verzamelen en verweven van collectiestukken van  
belang en betekenis. Een verzameling van ruim 300 stukken ADO speelgoed kon in 2009 met 
financiële steun van het Mondriaan Fonds, SNS REAAL Fonds en de Vereniging Museum- 
Vrienden van CODA aangekocht worden. Nu, in 2020, kunnen we een bloemlezing uit de 
collectie ADO speelgoed tonen dankzij de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation. En 
daar zijn wij dankbaar voor, want de collectie ADO speelgoed vertegenwoordigt een belangrijk 
hoofdstuk in zowel de lokale als nationale geschiedenis.  

Ko Verzuu, ontwerper van het houten ADO speelgoed, raakte in de ban van de grote vernieuwers 
in zijn tijd, zoals Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld en slaagde erin om de abstractie en de 
primaire kleuren van De Stijl in het speelgoed tot leven te brengen. Het ADO speelgoed werd 
gemaakt door mannen die na hun tbc-behandeling arbeidstherapie kregen; een vernieuwende 
behandelmethode die ontwikkeld werd door geneesheer-directeur Willem Bronkhorst. 
Daarnaast is het ADO speelgoed en de visie van Verzuu in lijn met die van pedagogische 
hervormers als Maria Montessori en Friedrich Fröbel. In het Apeldoornse sanatorium Berg en 
Bosch is daarmee in de jaren twintig van de vorige eeuw iets ontstaan dat in cultuurhistorisch, 
pedagogisch en medisch opzicht uniek genoemd mag worden.

In deze tentoonstelling ziet en leest u meer. Een gekleurde set stapelkubussen, een bouwdoos 
met wagen en doos met diverse bouwauto’s zijn recente aanwinsten waarvan de laatste ook 
een heel persoonlijk verhaal vertelt. Met deze doos bouwauto’s is namelijk gespeeld rondom 
de Bevrijding in 1945. Het kind dat er toen mee speelde, heeft er tekeningen op gemaakt 
waardoor ze op de trucks en tanks zijn gaan lijken die tijdens de Bevrijdingsdagen de steden 
binnenrolden. Zo ziet u dat museaal verzamelen met name gaat over het vertellen van verhalen. 
Over ons, voor u en met u.”

drs. Carin E.M. Reinders
directeur-bestuurder CODA

COLLECTIE ADO SPEELGOED
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“Het verhaal van Barbie en de firma Mattel 
fascineert me. Mattel was zijn tijd ver voor- 
uit en had als eerste speelgoedfabrikant 
tv-commercials. De ‘geboorte’ van Barbie 
in 1959 betekende de lancering van iets 
nieuws, iets revolutionairs eigenlijk. Tot die 
tijd waren er namelijk alleen maar baby-
poppen en papieren aankleedpoppetjes 
te koop. Met de lancering van Barbie 
kwam daar een jonge, volwassen pop bij 
die bovendien gevoel voor mode had.  
 
Ik verzamel voornamelijk poppen uit de 
beginperiode van 1959 tot 1972, want 
die poppen weerspiegelen telkens de 
tijd waarin ze op de markt kwamen. Zo 
droeg Barbie begin jaren ‘60 kleding 
in de stijl van Jackie Kennedy om haar 
garderobe eind jaren ‘60 te verruilen voor 
MOD kleding uit Engeland of een Flower 
Power outfit. De Barbiekleding uit de 
periode 1959-1972 is erg mooi. Het werd 
tot 1972 allemaal met de hand gemaakt. 
Daarna kwam de massaproductie op gang. 
 
Mijn verzameling begon eigenlijk niet met 
Barbie maar met Skipper, haar jongere 
zusje. Dat was mijn eerste popje. Als 
12-jarige begon ik op rommelmarkten naar 
Barbies te zoeken, daarna volgden de

BARBIE
beurzen, de aankopen via particulieren 
en het internet. Nu, 35 jaar later, is mijn 
verzameling enorm gegroeid en ik kijk nog 
regelmatig of er iets is dat ontbreekt. 

Ik probeer de periode 1959-1972 zo com-
pleet mogelijk te krijgen en verzamel dus 
niet alleen de poppen, maar eigenlijk alles 
dat Mattel in dat tijdvak gemaakt heeft 
voor Barbie. Auto’s, koffers, horloges,  
accessoires; je kunt het zo gek niet 
bedenken… Maar compleet is het nooit 
dus ik ben elke dag op zoek, vooral naar 
donkere poppen gemaakt eind jaren ‘60 
met MOD kleding. Ook na 35 jaar kom ik nog 
altijd dingen tegen waar ik geen weet van 
had.

#1 Barbie en Bild Lilli zijn bijzonder in mijn 
verzameling. #1 Barbie is de eerste Barbie 
die verkocht werd en Bild Lilli is haar 
voorloper, of eigenlijk het voorbeeld op 
basis waarvan de eerste Barbie gemaakt 
werd. De eerste Barbiepoppen zijn nooit 
te koop geweest in Nederland. Alleen in 
Amerika. Barbie werd pas vanaf 1962 in 
ons land verkocht. #1 Barbie is dus ook vrij 
zeldzaam.”

Armel Rood 
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“Zulke mooie herinneringen… Dat ik van mijn oma een handvol bonen kreeg die via de 
rupsband van de Elevator zo de laadbak van de Dodge ingingen. Op mijn knieën met de auto’s 
over de kokosmat – wat deed dat zeer! – om met mijn vriendjes van plint naar plint te rijden… 
Mijn verzameling Dinky Toys begon 35 jaar geleden met deze jeugdherinneringen en een artikel 
in Libelle over de winkel Otoos in Arnhem. Een nostalgisch winkeltje waar ik met de neus 
tegen het raam gedrukt naar binnenkeek, uiteindelijk naar binnenging maar met weinig naar 
buitenkwam omdat ik het te duur vond. Mijn vrouw en zoon zijn teruggereden om de Jaguar 1.4 
Saloon voor mijn verjaardag te kopen.

Ik verzamel alles uit de periode van 1950 tot en met 1960, een tijd waarin de Dinky Toy nog 
eenvoudig speelgoed was. Zonder raampjes, vering en deurtjes die open konden. Die eenvoud 
spreekt me erg aan, alhoewel ik mijn focus door de jaren heen ook verlegd heb. Begin jaren 
‘80 ben ik overgestapt naar de Dinky Collection, toentertijd een hype. Maar dat was het niet. 
Allemaal postorder en veel minder mooi. Toen ben ik me gaan concentreren op replicamodellen 
van Atlas, maar inmiddels leg ik me weer toe op de originele Dinky Toys. En daar blijf ik bij.

Verzamelen gaat over hebzucht en stopt pas bij ruimtegebrek of als het echt te duur wordt. Het 
klinkt misschien wat banaal maar mijn verzameling heeft zo kunnen groeien omdat ik in de 
loop der jaren financieel in een steeds betere positie kwam. Daarnaast ben ik lid geworden van 
de Nederlandse Algemene Miniatuur Auto Club (NAMAC) en ben ik veilingwebsites als Vectis en 
Collectoys gaan volgen. Ook dat is van invloed geweest op mijn verzameling.

Mijn verzameling zal nooit compleet zijn. Er is zo veel en zeldzame modellen zijn duur. Een set 
van pick-up truck – een Chevrolet El Camino – met twee trailers in mijn verzameling is bijzonder. 
Deze set werd geleverd in twee verpakkingen. De meest zeldzame kocht ik op een beurs en de 
tweede via een veiling. Ook de Mighty Antar en bijvoorbeeld de Camionette Citroën heeft niet 
iedereen. Maar misschien ben ik nog wel het meest trots op de opbouw en diversiteit van mijn 
verzameling. Toch ontbreken er ook nog modellen. Ooit is de serie 40 verschenen, maar de 
Austin Devon heb ik niet.

Maar minstens zo belangrijk vind ik de sociale contacten en het netwerk dat je opbouwt door 
het verzamelen. Op beurzen raak je soms niet uitgepraat. Met die mensen raak je bevriend. Dat 
sociale, die contacten, dat vind ik erg leuk.” 

Hans Nuis

DINKY TOYS
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“Verzamelen is een verslaving en als je eenmaal begint, is het erg moeilijk om te stoppen. Je 
blijft altijd op zoek naar een bepaald item – de ‘Holy Grail’ – of je probeert een bepaalde serie 
compleet te maken. Zolang dat niet lukt, is de verzameling incompleet. En op je zoektocht 
naar dat ene object, kom je ook andere mooie objecten tegen. Vaak kun je de verleiding niet 
weerstaan… 

Maar er is nooit een specifiek moment geweest waarop we zeiden ‘En nu gaan we Disney 
verzamelen’. Het ontstond gewoon omdat we allebei helemaal gek zijn van Disney. We hebben 
ook nooit het gevoel gehad dat we Disney aan het verzamelen waren, totdat Albert op het idee 
kwam om alles eens bij elkaar te zetten. Dan zie je het opeens: een ware Disney verzameling!  
 
De verzameling kreeg in 2017 een nieuwe impuls toen we tijdens een reis naar Disneyland 
een beeldje zagen van Lilo & Stitch waar we allebei meteen helemaal verliefd op waren. Het 
bleek een beeldje te zijn uit de Traditions-serie, ontworpen door Jim Shore. Dat is inmiddels 
een verzameling in de verzameling geworden. In 2018 hebben we onze verzameling aangemeld 
bij Verzamelaarskring SamZam waar Albert ook zijn Elvis Presley verzameling bij aangesloten 
heeft. Dat heeft er voor gezorgd dat de verzameling in afgelopen 2-3 jaar snel gegroeid is.

We zijn trots op de hele verzameling, maar er is wel een aantal objecten met een bijzonder 
verhaal. Zo hebben we een Pinokkio-pop ooit voor een habbekrats op de kop getikt. Albert 
ontdekte dat het een zeldzaam object is dat wij in een perfecte staat hebben. Deze pop is 
veel meer waard dan wij ervoor betaalden. Als je dat ontdekt, maakt je Disney-hart echt een 
sprongetje! Onze set van Sneeuwwitje en de zeven dwergen is op zich niet zeldzaam of kostbaar, 
maar het heeft voor Albert wel grote waarde omdat hij het van zijn oma kreeg. 

Een groot deel van onze verzameling is te zien op elvisverzamelaars.nl en nu zul je je wel 
afvragen waarom de Disneyverzameling ondergebracht is op een immens grote Elviswebsite. 
Maar dat is eigenlijk heel logisch: Elvis en Disney komen samen in Disneypersonage Stitch, het 
ruimtewezentje in de film Lilo & Stitch. Stitch is een groot Elvisfan en de muziek van Elvis komt 
ook voor in deze Disneyfilm.”

Jochum Muurling en Albert Draaisma-Muurling

Deze verzameling is te zien in CODA Junior, in het souterrain van CODA Bibliotheek.

DISNEY
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“Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door 
techniek die een eigen leven lijkt te hebben 
of probeert te krijgen. De Furbies kwamen 
in 1998 op de markt. Veel te duur voor mij 
toentertijd maar erg intrigerend want hoe 
meer je ermee speelde, hoe begrijpelijker 
een Furby ging praten. Met zoveel beweging 
en zoveel expressie! Ook waren er websites 
waar je kon zien hoe een Furby uit elkaar 
gehaald moest worden en hoe hij werkte. 
Mijn eerste Furby kocht ik pas in 2003.

Een paar jaar geleden werkte ik aan een 
onderwijsprogramma over creatieve 
technologie. Een van de thema’s was ‘the 
Internet of Things’. Ik had een demonstratie-
opstelling nodig om beter uit te kunnen 
leggen. Ik heb mijn Furby toen voorzien van 
een internetaansluiting – ‘s werelds eerste 
Furby met een IP-adres! – en dat markeert 
het begin van deze verzameling. 

Wat later deed ik onderzoek naar het 
samenleven van mensen met social 
robotica. Ik kwam vooral veel afgedankte 
robots tegen. Om de vraag Zijn wij zelf 
eigenlijk wel sociaal genoeg om met 
sociale robots om te gaan? te onderzoeken 
ben ik, eigenlijk meer als kunstproject, 
een Furby Bejaardentehuis begonnen: 
het reFURBYshment project.

Om een project als dit enig effect te geven 
en om te kunnen laten zien hoeveel 
Furbies afgedankt zijn, heeft het wel wat 
nodig. Dus ik ben gaan verzamelen en voor 
mijn eerste presentatie in 2017 had ik 10 
appartementjes met 20 Furby-bewoners. 
Dat gaf een redelijk beeld, maar vond ik nog 
niet genoeg. Nu zijn er 36 appartementen 
met ruim 70 Furbies. De meesten heb ik 
moeten repareren met onderdelen van 
‘opgegeven’ Furbies en voor een aantal 
heb ik onderdelen in 3D geprint. Het 
reFURBYshment project is nog niet af. Er is 
nog ruimte in het appartementencomplex.

De Furby met IP-adres vind ik bijzonder 
en ik heb er één die een volledige 
breintransplantatie heeft ondergaan. Op-
vallend zijn de Furbies die in 2005 op de 
markt gebracht zijn want die zijn nogal 
groot. Ook raar is de Furby baby, eveneens 
uit 2005. Maar of ik echt een verzamelaar 
ben, is de vraag. Ik loop niet met een 
catalogus onder de arm en ik weet ook 
eigenlijk niet of er bepaalde, zeldzame 
Furbies zijn. En ik repareer ze natuurlijk, 
wissel onderdelen uit, maak nieuwe in  
3D dus origineel zijn ze allang niet 
meer. Voor een echte verzamelaar is dat 
heiligschennis.”

Edwin Dertien

FURBIES
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“Het mooie van LEGO is dat je met dezelfde steentjes telkens wat anders kunt maken. Er zijn 
zoveel kleuren en modellen dat je eindeloos kunt blijven combineren. En het is nooit af want elk 
jaar worden er nieuwe modellen en kleuren uitgebracht. 

Als kind speelde ik veel met LEGO maar ik pakte dat pas weer op toen ik kinderen kreeg. De sets 
die ik toen kocht, kocht ik met de kinderen in het achterhoofd. Ik maakte hele steden voor ze. 
Voor mezelf kocht ik in die tijd eigenlijk alleen Star Wars sets. Ik ben namelijk een echte science 
fiction fan. Tegenwoordig vind ik het leuker om mijn eigen creaties te maken (MOC = my own 
creation) maar ik heb geen speciaal, eigen thema. Ik bouw landschappen, industriële objecten, 
maar ook fantasy, het heelal, de middeleeuwen en figuren inspireren me. Het enige dat ik niet 
bouw zijn voertuigen. Daar heb ik niets mee en ook geen enkel gevoel voor. Ik doe langer over 
een klein voertuig dan over een vierkante meter landschap. Ik begin met digitaal bouwen in 
LEGO Digital Designer (LDD) of Stu.io. Zo kun je met kleuren spelen en testen wat mooi is. Ook 
kun je delen onderin aanpassen zonder dat je eerst alles moet afbreken. Als je veel bouwt en 
LEGO evenementen bezoekt, krijg je telkens nieuwe inspiratie om nog gedetailleerder en groter 
te bouwen. Dat kost heel veel steentjes dus je moet ook blijven verzamelen. 

Bijzonder in mijn verzameling zijn de industriemodellen. Die trekken op social media ook 
aandacht. Sommige mensen vinden het bijzonder dat ze door een vrouw gemaakt zijn…  
Ze zijn niet mooi maar wel uitdagend en indrukwekkend. Er zijn geen industriemodellen als set 
te koop en dat bracht me op het idee om een industrieel object te maken voor LEGO Ideas, een 
platform voor ontwerp- en setsuggesties. Als een model 10.000 stemmen of meer krijgt,  bekijkt 
LEGO of er een set van gemaakt kan worden. Ik heb twee keer 10.000 stemmen gekregen voor 
een ontwerp. Ze werden niet geselecteerd door LEGO maar ik ben er wel heel trots op, want 
zoveel stemmen krijgen voor een ontwerp gebeurt niet vaak.

Ik heb alle grote Ultimate Collector Series modellen (UCS) van LEGO Star Wars. Ze zijn ook 
daadwerkelijk opgebouwd. Ze zijn enorm groot en ze kosten veel ruimte, maar ik vind ze zo 
mooi dat ik dat er wel voor over heb. 

Zolang LEGO nieuwe sets uitbrengt, zal ik blijven kopen. Ik denk niet dat een verzameling ooit is 
afgerond. Iedere keer weer zie ik modellen voorbijkomen op social media en denk ik ‘zoiets wil 
ik ook maken!’ Als we onderweg zijn dan heb dat gevoel ook heel vaak ‘dat zou een uitdaging 
zijn om van LEGO te maken!’ Ik denk dat zolang de creativiteit door mijn lijf stroomt, er wel geen 
einde aan zal komen.”

Yvonne Strijbos

LEGO
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Ria Elzenga: “Mijn verzameling matrojska’s 
heeft zijn oorsprong bij een mannetje met 
een bruin hoedje dat ik op 21-jarige leeftijd 
kocht. Hoewel ik dat toentertijd een heel 
mooi popje vond, ontstond mijn collectie 
pas jaren later. Dat kwam door het SIVO 
festival van internationale volksdansers 
in Odoorn. De volksdansers, ook uit het 
voormalig Oostblok, namen koopwaar 
mee waaronder matrojska’s. Toen ik ze zag 
dacht ik opeens aan het mannetje met het 
bruine hoedje en kocht ik er twee poppen 
bij. Zo ook het jaar daarop. Daarmee werd 
het eigenlijk een gewoonte en was ik altijd 
op zoek naar mooie matrojska’s. Waarom 
1 of 2 poppen niet genoeg zijn? Ach, ik ben 
in algemene zin een verzamelaar. Zodra ik 
van iets meer dan 2 heb, wordt het bij mij 
verzameling. Oude glaasjes, kamelen; dat 
gaat vanzelf. Alhoewel ik niet op zoek ben 
naar specifieke exemplaren, denk ik niet dat 
mijn verzameling ooit afgerond is. Je weet 
immers niet wat je nog tegenkomt.”

Saskia de Wijk: “Mijn zus had vroeger een 
matrojska op haar kamer. Nu was haar 
kamer heilig. Ik mocht er niet aankomen, 
maar die pop vond ik fascinerend. Bij een 
kleutervriendje stond een matrojska, de 
poppetjes van groot naar klein uitgestald 
en de prachtige kleuren; dat maakte indruk. 

Toen ik twaalf was vond ik een Indiaas 
popje. Officieel waarschijnlijk geen 
matrojska want hij kan wel open maar 
er zitten geen poppetjes in. Kort daarna 
kocht ik mijn eerste ‘echte’ matrojska, 
maar pas toen ik al volwassen was en af 
en toe een matrojska kocht, realiseerde 
ik me dat het een verzameling was. En 
dan ga je ook met andere ogen kijken op 
rommelmarkten, krijg je matrojska’s op je 
verjaardag en neemt iemand er een voor 
je mee na een reis. De toevallige vondsten 
of dat wat je krijgt, maken meer indruk op 
me dan een winkel vol waaruit je haast niet 
kunt kiezen. Zo is er ook een onderscheid 
tussen opvallende poppen (Koninklijk Huis 
bijvoorbeeld) of poppen die een emotionele 
betekenis hebben. Daar horen de poppen 
die mijn dochters meenamen van vakantie 
bij, omdat ze de moeite namen om tijdens 
hun vakantie op zoek te gaan naar een pop 
voor mij. Ook de poppen die ik kocht toen 
Ria en ik met ons koor en een geweldig 
Russisch koor een concert gaven horen daar 
bij. Mooie herinneringen…
 
Ik heb momenteel geen specifieke poppen 
op het oog. In principe ben ik klaar met deze 
verzameling. Dat heeft ook met beschikbare 
ruimte te maken. Ik wil niet wonen in een 
collectie. Alhoewel, als ik een hele mooie 
zie…”

Saskia de Wijk en Ria Elzenga zijn sinds 1981 bevriend. Ze leerden elkaar kennen via een 
zangkoor en bleken per toeval dezelfde hobby te hebben: het verzamelen van matrojska’s. 

MATROJSKA’S



18 19

Glazen, verpakkingen, flippo’s, bierviltjes, verrassingseieren en speelgoed van McDonald’s. 
Iets dat in meervoud geproduceerd wordt, kun je verzamelen, zo meende Tim Goudriaan 
als kind. Gelukkig hebben zijn ouders, ondernemer Rob Goudriaan en zijn vrouw Bep, wat 
ruimte in huis…

“Het verzamelen begon met Tim. Zijn kamer puilde uit. McDonald’s kwam midden jaren ’90 in 
beeld. Hij stalde de speeltjes uit in zijn kamer en, zoals een goede verzamelaar betaamd, werden 
ook de doosjes bewaard. Toen we gingen verhuizen en de vraag rees of de doosjes weggegooid 
mochten worden, werden we heel raar aangekeken. De doosjes verhuisden mee en in het 
nieuwe huis ontstond een nieuwe uitdaging. In de doos staat namelijk welke speelgoedjes of 
figuurtjes er in de serie uitgegeven zijn. Een aantal figuurtjes ontbrak en het werd een sport om 
de ontbrekende poppetjes te vinden. Gevolg was natuurlijk dat wij ook betrokken werden. Wij 
gingen mee naar beurzen, op zoek naar dat ene figuurtje. 

Inmiddels verzamelen we alles dat met McDonald’s te maken heeft. En dan bedoelen we ook 
echt alles. Stropdassen, pins, kleding, suikerzakjes, poppen en uurwerken; het is er allemaal. 
De speeltjes uit de Happy Meals kent iedereen maar minder bekend zijn de klokken, wekkers en 
horloges van McDonald’s. Wij hebben er ruim 500 verzameld. 

McDonald’s begon in 1979 met de Happy Meals en het eerste kindermenu was verpakt in een 
doos met het thema circus, nog zonder speeltje. Het eerste Happy Meal speeltje (1986) was een 
serie ufo’s in verschillende kleuren. In eerste instantie werden er niet veel figuurtjes uitgegeven 
en als dat wel gebeurde, was het aantal figuren in een serie beperkt. Dat veranderde in de loop 
der tijd. Eerst werden de eigen symbolen – Franse frietjes, Ronald, Grimace en Fladdertje en 
Boefje – uitgegeven. Daarna werd er samengewerkt met de filmindustrie. McDonald’s heeft 10 
jaar samengewerkt met Disney. In onze verzameling zitten dan ook veel Disneyfiguren.

Onze Happy Meal verzameling is niet compleet zonder de dingen die daarbij horen. De doosjes, 
advertenties, reclamemateriaal en de placemats maken de series compleet. We hebben 
op dit moment meer dan 5000 Happy Meal speeltjes in onze verzameling en de McDonald’s 
verzameling telt in totaal 20.000 items. Maar zolang McDonald’s bestaat is onze verzameling 
niet compleet. Dat is ondenkbaar. Er is geen overzicht van alle Happy Meal figuurtjes, dus van 
de Nederlandse figuurtjes hebben we nu een catalogus gemaakt met foto en beschrijving. 

Verzamelen is een geweldig tijdverdrijf en het houdt je scherp. Gericht speuren op het internet 
en het leggen van zoveel mogelijk contacten wereldwijd is erg leuk. We verzamelen ook alles wat 
met onze woonplaats Soest te maken heeft. En we hebben een grote verzameling van ruim 7000 
keycords. De eerste reactie als mensen dit allemaal zien? Wie maakt dat hier allemaal schoon?!” 
 
Rob en Bep Goudriaan 
www.mcfans.nl

McDONALD’s
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“Mijn Sashapoppen waren in eerste 
instantie bedoeld om mee te spelen, zoals 
ook de intentie was van poppenmaker 
Sasha Morgenthaler. Wij woonden aan 
de Duitse grens en de speelgoedwinkel in 
Meppen verkocht deze poppen. Ze waren 
duur, zeker voor die tijd en je kreeg ze niet 
zomaar. 

De eerste pop kreeg ik als 8-jarige in de 
zomer van 1978 voor een goed rapport. Elk 
jaar was het spannend welke poppen er 
uitgebracht zouden worden. Mijn zusje en 
ik hadden een aantal jaar op rij bijna alle 
poppen en mijn moeder trakteerde zichzelf 
op Velvet, een pop om naar te kijken, niet 
om mee te spelen. 

Zo rond een jaar of 12, 13 kocht ik de 
laatste twee poppen om mee te spelen, 
maar kleding maken werd eigenlijk steeds 
belangrijker. Toen we vernamen dat de 
fabriek in Engeland zou sluiten – van de 
firma Götz of handgemaakte poppen 
hadden we toen nog niet gehoord – legden 
we ons toe op het verzamelen van en zoeken 
naar ontbrekende poppen. 

De firma Götz maakte tot 2000 poppen 
en er werden ook toddlers, kleuters, 
geproduceerd. Die zijn in Engeland door 
sluiting van de fabriek nooit gemaakt. In 
de jaren negentig waren er in Amerika 
clubs die de Sashapoppen verzamelden. Ik 
ontdekte ook dat Götz tussen 1965 en 1970 
Sashapoppen geproduceerd had en dat de 
Engelse fabricage van Sashapoppen al in 
1965 begonnen was. In die tijd kreeg ik mijn 
eerste Götz. Voor een student veel te duur 
dus mijn ouders kochten de pop en ik mocht 
haar afbetalen. Zij is in mijn verzameling het 
meest bijzonder. Nog steeds. Ook omdat 

ze van 1970 is, mijn geboortejaar. Een 
andere bijzondere pop is de Princesspop. 
Daar zijn er maar 350 van gemaakt. Die pop 
vind ik zelf heel mooi. De Sasha Celebration 
Weekend Charity doll is uniek. Dit is een 
cursuspop die we als groep in 2019 met 
toestemming van de erven Morgenthaler 
mochten maken. Het was een hele klus om 
die pop in elkaar te zetten, maar ik ben er 
erg trots op dat ik aan zo’n weekend deel 
kon nemen. 

De verzameling is nooit compleet. Een 
roodharig meisje en roodharige jongen 
uit de jaren ‘60 zou ik nog graag in mijn 
verzameling opnemen. Maar ik hoef niet 
alle poppen te hebben. Dan wordt mijn 
verzameling te groot en geniet ik er niet 
meer zo van. De poppen moeten voor mij 
zichtbaar zijn. Niet hutjemutje op een rij in 
de kast of opgeslagen in dozen. Juist het 
‘bewegende’ van mijn verzameling, keuzes 
maken, polijsten, dat boeit me. De boeken 
van Anne Votaw, Susanna Lewis en Ann 
Chandler zijn voor mij ook belangrijk om 
lijn aan te brengen in mijn verzameling. 
Zij hebben bovendien alles onderzocht en 
laten de wereld achter de poppen zien..

Ik ben al 42 jaar met deze verzameling bezig 
en ik geniet van het decoreren, kleding 
maken voor de poppen en spulletjes erbij 
zoeken als speelgoed. Dankzij het internet 
en contact via Facebook en ook Pinterest is 
de verzamelwereld natuurlijk wel een stuk 
groter geworden.” 

Hernie Baarslag 
www.sashadolls.nl 

SASHAPOPPEN
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“Ik ben op mijn zesde begonnen met het verzamelen van smurfen toen ik er van iemand 
een paar kreeg. Omdat mijn vader stripboeken verzamelde, gingen we vaak samen naar  
rommelmarkten in de regio om te speuren naar smurfen en stripboeken. Ik weet 
alleen niet meer welke smurf nu mijn eerste was. Dat is ook al zo lang geleden…
En eigenlijk verwacht je ook niet dat je ruim 25 later nog steeds smurfen verzamelt. 
 
In de loop der tijd bleek dat er meerdere kanalen en manieren waren om mijn verzameling uit 
te breiden. Zo is er een Stichting van Smurfenverzamelaars die drie tot vier keer per jaar een 
Smurfenruildag organiseert. Daar komen verzamelaars en verkopers samen om te verkopen 
en te ruilen. Als je eenmaal een paar objecten hebt, ‘hunker’ je er naar om steeds je verzameling
weer uit te breiden met figuurtjes die hoog op je wensenlijstje staan. Een enkel figuurtje 
is nimmer voldoende.
 
Ik heb een groot Gargamelbeeld waar er volgens de leverancier maar 5 van zijn gemaakt. Het 
is een prototype dat ik bij toeval tegenkw am op een tuinbeurs in Duitsland. Ik moest en zou 
dat beeld bemachtigen, ‘al is het het laatste dat ik doe’, om in Gargameltaal te spreken. Ik 
heb inmiddels meerdere biedingen gehad maar ik wil het beeld niet verkopen. Het is in mijn 
Smurfenwinkel – ja, die heb ik echt – een eyecatcher die ik ook vaak gebruik in mijn communicatie. 
 
Een verzameling is nooit afgerond en er is nog een aantal smurfen dat ik niet heb. Omdat er 
veel huisvlijt plaatsheeft – mensen verven de smurfen soms in een bepaalde kleur zodat ze 
meer waard zijn – geef ik geen hoge bedragen uit aan nieuwe figuurtjes. Ik koop het liefst een 
verzameling op om er zo uit te halen wat ik nog niet heb. Daarnaast focus ik me op foutjes. Dat 
zijn de figuurtjes waar ze bijvoorbeeld vergeten zijn een staartje of mondje te schilderen.”

Roelof Emck 
www.bluedwarfs.com 

SMURFEN
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Meer weten over deze verzameling? Scan de QR-code!

“Ik zag de (derde) Star Wars film Return of 
the Jedi in 1983 toen ik 10 jaar oud was. 
Terwijl mijn moeder in slaap viel, werd 
ik meegezogen in dit overweldigende 
ruimtesprookje. Dit moment markeert 
mijn passie voor Star Wars. Na het zien van 
de film wilde ik natuurlijk al het Star Wars 
speelgoed hebben. Met het beetje zakgeld 
dat je had, ging je naar Intertoys om te zien 
of je iets kon kopen. Dat viel vaak tegen, 
maar gelukkig was daar Sinterklaas die 
een Speederbike of de Millennium Falcon 
meebracht uit Spanje. Oh, dat was zo gaaf! 
Die items zijn me nog steeds heel dierbaar. 
Het zijn misschien niet de mooiste items 
omdat ze heel wat speelavonturen hebben 
meegemaakt, maar ze hebben wel 
emotionele waarde. Ik ben blij dat ik ze nooit 
verkocht heb. Ik lees wel eens verhalen van 
andere verzamelaars die dat wel hebben 
gedaan en daar nu veel spijt van hebben.

Het echte ‘professionele’ verzamelen is 
van latere tijd. Als je gaat studeren en 
werken verdwijnt het naar de achtergrond. 
Totdat je op zolder wat dozen tegenkomt 
met Star Wars spullen. Dan laait de passie 
in alle hevigheid op. Wat er voor nodig is? 
Geld. De komst van internet heeft de wereld 
groter gemaakt. Je kunt nu aan items 
komen die zich aan de andere kant van de 
wereld bevinden. Dat was vroegere en stuk 
moeilijker.

In mijn verzameling vind je een aantal 
objecten met een bijzonder verhaal zoals 
de Early Bird Certificate envelop met daarin  
de kartonnen stand voor de eerste 12 Star 
Wars figuurtjes. De firma Kenner had in 1977 
de rechten verworven om merchandise te 
mogen maken.

Ze hadden niet verwacht dat Star Wars 
een gigantische hit zou worden en er een 
grote vraag naar Star Wars speelgoed 
zou ontstaan. Het lukte de firma Kenner 
niet om voor de kerstdagen van 1977 Star 
Wars speelgoed in de winkels te krijgen 
en ze bedachten daarom een truc. Je kon 
deze Early Bird Certificate envelop met 
kartonnen stand kopen. In de envelop zat 
een bon die je moest invullen en opsturen. 
In februari 1978 kreeg je dan de eerste vier 
Star Wars figuurtjes thuisgestuurd. Maar ik  
ben vooral trots op mijn verzameling die-
cast voertuigen waarvan de meeste nog 
op de kaart en in de originele verpakking 
zitten. De die-cast voertuigen vormen mijn 
aandachtsgebied. Ik ben ook beheerder 
van een Facebookgroep die uitsluitend over 
deze serie voertuigen gaat. Daarnaast heb 
ik ook een Stormtrooper-figuurtje met twee 
rechterarmen in de originele verpakking. 
Een productiefoutje. Leuk om te hebben. 
 
Ik zou dolgraag de Early Bird Kit (de box 
met de eerste vier Star Wars figuurtjes) 
in mijn verzameling opnemen maar 
prijstechnisch gezien wordt dat lastig. 
Verder probeer ik mijn die-cast verzameling 
te complementeren met de ontbrekende 
items. Mijn verzameling is nooit af. 
Simpelweg omdat er zoveel items zijn, zeker 
nu Disney de rechten heeft overgenomen 
van George Lucas. Maar misschien geldt 
dat wel voor alle verzamelingen: een 
verzameling is nooit afgerond, of het nu 
een verzameling hier op aarde is of een 
verzameling in een galaxy, far, far away ….”

Marc Kuin  
www.vintagestarwarsdiecast.co.uk

STAR WARS
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“Antieke teddyberen hebben elk een eigen verhaal. Hoe jong of hoe oud ze ook zijn, ooit 
hebben ze iemand troost geboden. Hoeveel tranen zullen er wel niet op hun vacht gevallen 
zijn, hoeveel geheimen zijn er zachtjes in hun oor gefluisterd, hoeveel liefde – of juist schoppen 
als hun eigenaar boos was – zullen ze wel niet gekregen hebben? Het zijn geheimen die ze nooit 
prijs zullen geven, maar de doorleefde vacht en het ingezakt lijf spreken boekdelen. 
 
Toen ik een jaar of 15 was, kocht ik twee antieke poppen op een veiling van mijn eerste loon 
van mijn zaterdagbaantje. Ik denk dat ik een jaar of 20 ben geweest toen ik op een ochtend 
wakker werd met de gedachte dat ik een oude teddybeer wilde hebben. Het was er ineens 
en dat verlangen om er een te hebben liet mij ook niet meer los. Diezelfde dag ging ik naar 
de antiekmarkt op het Voorhout in Den Haag. Daar zat bij een antiekhandel een beer op de 
grond. Bizar. Of zou dat puur toeval zijn geweest? Ik heb hem gekocht. Het was een beer uit de 
jaren ‘50, gevuld met houtwol en met een leren neusje. Ik was dolgelukkig met mijn vondst, 
maar ik durfde thuis niet te vertellen dat ik er wel 75 gulden voor had betaald. Mijn grote wens 
was om een antieke beer van het merk Steiff te bezitten. Maar die waren erg duur en niet 
voor mij weggelegd, dacht ik. Uiteindelijk is het me gelukt om mijn eerste antieke Steiffbeer 
te kopen op de verzamelaarsbeurs in Utrecht. Een witte uit 1906. Ik heb nu alleen nog maar 
beren van Steiff. Maar dat neemt niet weg dat als ik een merkloze, zielige en versleten beer 
tegenkom, mijn hart nog altijd een sprongetje maakt en ik hem het liefst mee wil nemen.  
 
Ik heb gemerkt dat ik de meeste lol beleef aan de jacht naar een antieke beer. Als ik de beer 
dan een tijdje heb, mag hij weer door naar een andere verzamelaar. De Steiffberen doe ik niet 
weg. Ik heb een Steiff Teddy Clown uit 1928. Dit is een zeldzaam exemplaar. Deze beer werd 
geproduceerd tussen 1926 en 1930 en zijn dus maar 5 jaar gemaakt. Dat maakt dat er niet veel 
meer te vinden zijn. Ik heb ook een klein wit beertje van Steiff, gemaakt in 1949. Dit beertje 
is maar een jaar geproduceerd. Deze eerste eigenaresse heeft als kind een hesje voor hem 
genaaid en op de linkerkant haar naam ‘Gloria’ geborduurd. Dit is het beertje dat in zijn middel 
is ingedeukt omdat zij hem daar altijd vastgehouden heeft. Ik ben het meeste trots op de Teddy 
Clown en op een mooie grote beer uit 1920. Daarnaast heb ik een aantal antieke boekjes uit 
Amerika, waaronder drie exemplaren uit een serie van acht met de titel The Teddybears. De 
boekjes zijn uitgegeven in 1907.
 
Mijn verzameling is nooit afgerond. Ik zou heel graag een antieke Steiff Petsy en een Steiff Dicky 
beer willen hebben. Beide type beren zijn in dezelfde periode geproduceerd als de Teddy Clown 
en zijn net zo zeldzaam. En mocht er ooit nog een Teddy Clown op mijn pad komen, is die 
natuurlijk ook meer dan welkom. Daarnaast heb ik de jacht geopend op de vijf ontbrekende 
boekjes van The Teddybears.”

Caroline Wilmink 
www.oudeberen.nl

(STEIFF) BEREN
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“Mijn vader overleed op jonge leeftijd maar 
zijn treinbaan bleef staan. Afgedekt met 
plastic zeil. Toen ik wat ouder was, mocht 
ik met de treinen op de baan spelen. Dat 
heb ik vaak en met heel veel plezier gedaan. 
Tijdens mijn studie en later met een gezin 
kwam er niet veel meer van terecht. Geen 
tijd, geen ruimte.

Ik heb in 2002 de tijd genomen om in   
Zwitserland treinreizen te maken. En daar 
begon het weer te kriebelen. In Bern  heb 
ik voor het eerst in jaren een modelspoor-
aankoop gedaan: een gelijkstroom elek-
trische locomotief van het merk Roco, naar 
Zwitsers voorbeeld. De locomotief was van 
de Schweizerische Bundes Bahnen (SBB), 
serie 460 in rode kleur met de opschrift 
Mendrisiette. Deze ‘loc’ heb ik nog steeds.

Daarna ben ik om het jaar naar Zwitserland 
gegaan en in die tijd kocht ik ook af en toe 
wat modelspoorartikelen, zonder thuis 
overigens de ruimte te hebben om echt 
te verzamelen en een baan te bouwen. 
Na mijn scheiding kocht ik een huis met 
een ruime zolder. Hét moment om mijn 
hobby nieuw leven in te blazen. Ik begon 
allerlei locomotieven, treinstellen, rijtuigen 
en wagons te kopen en te verzamelen, 
allemaal Zwitsers materieel, en ik startte 
met de bouw van een modelspoorbaan. Ik 
verzamel nog steeds en ik bouw nog altijd. 
Uiteraard met Zwitserland als voorbeeld.

In 2016 ben ik lid geworden van 
modelspoorclub Veluwezoom (MSCV). 
Met ongeveer 30 andere leden bouw ik 
aan banen van de club en doen we in 
clubverband mee aan modelspoorshows. 

Ik vind het erg leuk om met gelijkgestemden 
te bouwen en wetenswaardigheden over 
de modelspoorhobby en het grootspoor 
(de ‘echte’ spoorwegen) uit te wisselen. En 
tsja, één trein is leuk, maar als je door iets 
gegrepen wordt, blijft het daar natuurlijk 
niet bij. Ik vind vooral locs leuk die ik in het 
echt heb gezien en ik heb een zwak voor 
lange goederentreinen. Inmiddels heb 
ik zo’n 47 locomotieven en treinstellen, 
26 rijtuigen en 117 goederenwagons. Ik 
houd elke aankoop sinds 2006 bij in een 
overzicht. Een deel van mijn verzameling 
heb ik in een vitrine in de woonkamer 
geplaatst en een ander deel is actief op 
mijn modelspoorbaan. Een nog groter 
deel van de collectie wordt bewaard in 
plastic opbergboxen, wachtend op gebruik. 
Dubbeldeks treinstellen en dubbeldeks 
rijtuigen maken indruk als verzamelobject 
en op een modelspoorbaan. Ik heb een 
aantal dubbeldeks rijtuigen en een vierdelig 
dubbeldeks treinstel. Voor de kenner en 
liefhebber: het gaat om en Rabe526 van de 
SBB, merk Liliput. 

Ik koop lang niet altijd nieuw materiaal. Ik 
vind het erg leuk om voor een prijs die bij 
mij past in het bezit te komen van een loc, 
treinstel, rijtuig of wagon. Ik ga dan ook 
graag naar modelspoorbeurzen – heerlijk, 
rondneuzen bij al die stands – en heb ook 
veel via internet gekocht. Mijn verzameling 
is niet ‘klaar’ en zal ook nooit klaar zijn. Er 
worden telkens nieuwe locomotieven op 
de markt gebracht die ik graag zou willen 
hebben. Ik heb al een hele tijd geleden een 
treinstel besteld waar ik reikhalzend naar 
uitkijk: een model van een RABe503 van
de SBB, bestaand uit 7 treindelen. Dat is 
echt een prachtig model!”  
 
Cees Jan Fledderus

TREINEN
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“Verzamelen is een innerlijke drang die vaak niet goed te verklaren is. Je hebt het of je hebt 
het niet. Het is niet genetisch bepaald of overdraagbaar. In mijn familie verzamelt niemand, 
ik verzamel al van jongs af aan en inmiddels heb ik me toegelegd op automodellen. Vooral de 
modellen uit het begin en midden van de vorige eeuw. Auto’s hadden in die tijd echt iets eigens. 
Je kon vaak zien welke ontwerper aan het werk geweest was. 

Toen ik een paar jaar getrouwd was kreeg ik van mijn schoonmoeder een foldertje van 
Matchbox, een Engelse firma die sinds 1953 autominiaturen uitgaf. In die folder zag ik de 
‘Models of Yesteryear’, een oldtimerserie van modellen tot 1945. Ik had al grote belangstelling 
voor oldtimermodellen, vooral voor Engelse sportwagens en Amerikaanse auto’s uit de jaren 
’50 en ‘60. Toevallig las ik in een artikel welke modellen verkrijgbaar waren. Met een beetje 
moeite kreeg ik de serie compleet en zo begon mijn verzameling. Ik ben lid geworden van 
Nederlandse Algemene Miniatuur Auto Club (NAMAC) en ben ruilbeurzen gaan bezoeken. 
Daar vond ik snel aanvullingen op mijn ‘Yesteryear’ verzameling. Toen Matchbox eind jaren 
’80 failliet ging, stopte die verzameling vrij plotseling en ben ik op zoek gegaan naar andere 
modellen. Dat werden de Kuifje-serie en de Volvo-serie van Atlas, inmiddels compleet.  
 
Waarom een model je aanspreekt, is natuurlijk persoonlijk en hangt van verschillende factoren 
af. Bij mij moet een model in elk geval uitstraling hebben en soms springt er net een klein dingetje 
uit. Het is bij de Yesteryears ook de zichtbaarheid van de ontwikkeling die modellen doorgemaakt 
hebben, want de serie omvat bijna 50 jaar autogeschiedenis. Voor de Kuifje auto’s geldt dat de 
modellen dezelfde uitstraling hebben als de tekeningen van Hergé. Dat spreekt me aan. Ze zijn 
niet allemaal perfect, maar ook de auto’s met butsen en zelfs de wrakken zijn zoals ze getekend 
zijn. Je kunt ze niet los zien van de Kuifje albums en al helemaal niet van de bedenker Hergé. 

Er wordt weleens gezegd dat verzamelaars hebberig zijn en dat is ook zo. Maar ik heb in de 
loop der tijd gemerkt dat delen met andere liefhebbers meer voldoening geeft. Zo was ik in 
het bezit van een blikken model Jaguar E-type, in brandweeruitvoering met batterijhouder en 
een wieltje voor de besturing. Een apart model. Een andere verzamelaar wilde dat model graag 
kopen omdat het perfect zou passen in zijn E-type verzameling. Ik had dit model al een tijdje, 
maar vond dat ik het beter aan hem kon verkopen. Voor hem was het een mooie aanvulling, 
terwijl het voor mij een eenling was tussen alle andere modellen.

Momenteel ben ik bezig met de King Size-serie van Matchbox. Dat zijn grotere modellen van 
trucks en wegenbouwmachines uit de beginjaren van Matchbox. Deze serie heeft meerdere 
nummers waarvan de eerste twee nummerseries nog echte bandjes hebben. Het zijn er 
ongeveer 30 waarvan ik nu een derde verzameld heb. Zo af en toe komt er eentje bij en daar 
ben ik dan tevreden mee. Daarnaast koop ik oude boekjes, plaatjesalbums en allerlei andere 
autodingetjes op rommelmarkten, beurzen en soms bij particulieren. Dat noem ik mijn ‘bij-
verzamelingen’. Want wat er ook gebeurt, ik blijf verzamelen!”

Jan van den Bor

YESTERYEAR
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“Ik begon ooit met een hele gewone 
verzameling postzegels, maar door mijn 
vrouw Naomi rolde ik de gamewereld in en 
inmiddels bestieren we samen al heel wat 
jaartjes het Bonami Spelcomputer Museum 
in Zwolle. Toen wij elkaar leerden kennen, 
was zij al een echte gameliefhebber en 
gepassioneerd verzamelaar van alles wat 
met Super Mario te maken heeft. Ik wist 
van games en gamen maar weinig en ben 
ook eigenlijk geen gamer. Ik houd wel van 
goede, mooie ontwerpen en techniek. 
 
Het museum was er niet zomaar. Dat begon 
met verzamelen. Heel veel verzamelen. We 
huurden destijds een kamer in een oud 
hotel en bij het vertrek van huisgenoten, 
namen wij hun kamer over totdat we 
de volledige bovenverdieping hadden 
om al onze spullen op te slaan. Om de 
verzameling bij elkaar te kunnen houden, 
besloten we een museum op te richten, 
eerst in het oude gemeentehuis van 
Epe en in 2015 zijn we verhuisd naar het 
voormalig postsorteercentrum in Zwolle. 
Een verhuizing van 600 naar 3000 vierkante 
meter. En dat hadden we ook echt nodig. 

Ik durf wel te stellen dat we over de 
grootste collectie spelcomputers en games 
beschikken in Europa, letterlijk van de eerste 
Ponggames tot de nieuwste gamesconsoles. 
De retro spelcomputers brengen bij veel 
bezoeker mooie herinneringen boven. Het 
geeft een gevoel van nostalgie. De nieuwste 
computers laten zien hoe de technologie 
zich ontwikkeld heeft. Wij combineren de 
eerste computers als de Scholten Machine

met nieuwe technologie, allemaal gerang-
schikt op een tijdlijn. 

Zo loop je van de oudste computers naar 
de nieuwste krachtpatsers. 3D brillen van 
bijvoorbeeld Oculus Rift en een 3D printer 
hebben we uiteraard ook. Onze verzameling, 
ons museum, brengt verschillende 
generaties samen, terwijl je op verschillende 
niveaus kennismaakt met oude en nieuwe 
technieken. Als je een entreebewijs hebt 
gekocht, kunt je ook echt alles uitproberen. 
Alle machines staan op vrij spelen. 

In ons museum vind je ook een Arcadehal 
met ruim 60 klassieke arcadekasten 
en flipperkasten. Het zijn voornamelijk 
arcadekasten van de eerste generatie 
met een geheel eigen opbouw en eigen 
artwork. Toentertijd was er geld om er wat 
moois van te maken. Latere arcadekasten 
werden ingericht om geld mee te verdienen. 
Daardoor werden de games moeilijker en 
ging de speler sneller de fout in. Bijzonder 
zijn onze analoge, niet elektronische kasten, 
waartoe ook de Jet Rocket uit 1970 behoort. 

We zijn nog niet klaar met verzamelen. We 
kopen zelf nog nieuwe dingen op beurzen, 
die we ook vaak zelf organiseren en we 
krijgen ook regelmatig spullen. Ik vermoed 
dat onze huidige locatie op een gegeven 
moment ook niet voldoende zal blijken te 
zijn. We zijn in Europa de grootste. En dat 
willen we zo houden.” 

John Groenewold 
www.computermuseum.nl 

SPELCOMPUTERS
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De geschiedenis van Meccano 

Boekhouder Frank Hornby (1863-1936) wilde voor zijn zonen speelgoed maken waarmee 
zij  eindeloos zouden kunnen blijven bouwen. Van blik maakte hij bruggen, vrachtwagens en  
hijskranen maar hij wist ook dat de onderdelen niet uitwisselbaar waren. Om dat 
te realiseren waren er gaten, bouten en moeren nodig. Zo kon je van dezelfde onderdelen 
telkens andere constructies maken. 
 
Hornby experimenteerde met materialen en in 1901 patenteerde hij zijn uitvinding, maar niet 
voor hij 5 pond geleend had van zijn werkgever om de kosten daarvan te dekken. Een jaar 
later werden de eerste bouwpakketten verkocht, elk bestaand uit 16 onderdelen en een folder  
waarin 12 modellen beschreven stonden. Hornby noemde het speelgoed aanvankelijk 
Mechanics Made Easy maar in 1907 registreerde hij de merknaam Meccano, mogelijk een 
samentrekking van ‘make and know’. Een jaar later richtte hij Meccano Ltd op en in 1910 
prijkte het inmiddels beroemde Meccano-logo op elk pakket. De oorlogsjaren onderbraken  
de productie maar in de jaren ’50 draaiden de fabrieksmachines die weer op volle sterkte.  
Vanaf 1964 volgde een aantal bedrijfsovernames, maar dat deed niets af aan de 
aantrekkingskracht die het constructiespeelgoed wereldwijd had. Tot op de dag van vandaag 
wordt er met Meccano, al dan niet in clubverband, gebouwd. 

Het Meccano Gilde Nederland (MGN) werd opgericht in 1982 in het theehuis van Berg en 
Bos te Apeldoorn. Deze landelijke vereniging telt ruim 350 leden en 6 van hen tonen hun 
Meccanoconstructies in deze tentoonstelling. Voldoening halen de meeste bouwers uit het feit 
dat hun bouwwerk voldoet aan vooraf gestelde eisen. De belangrijkste eis is dat het model naar 
behoren moet functioneren.

Meccanobouwers hebben uiteenlopende belangstellingen en specialisaties. Zo zijn er 
techneuten die kranen, voertuigen, graafmachines, vliegtuigen, schepen of specifieke 
onderdelen bouwen. Maar er zijn ook bouwers die zich toeleggen op bijvoorbeeld klokken, 
planetaria, kermisattracties, molens en stoommachines. Vaak zijn de technische toepassingen 
en de werking indrukwekkend. Hoewel Meccano bedoeld is om creatief mee te bouwen, zijn er 
ook verzamelaars die proberen zoveel mogelijk onderdelen uit de productiegeschiedenis van 
Meccano te bemachtigen.

www.meccanogilde.nl 

MECCANO
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“Het verzamelen en bouwen begon toen ik in 1954 een set TRIX metaalbouwdozen kreeg van 
Sinterklaas. Mijn hobby is dus al een aantal decennia oud. Mijn eerste Meccanodoos kreeg 
ik op mijn tiende verjaardag. Dat was doos nummer 3, ik weet het nog heel goed. Hiermee 
kon je verschillende, grotere modellen maken en met losse onderdelen kon je de verzameling 
uitbreiden. Later heb ik elektra geïntegreerd. Een 6-volt ruitenwissermotor van een Volkswagen 
Kever heeft veel verschillende modellen die ik heb gemaakt aangedreven.

Uniek in mijn verzameling is een Meccano vliegtuigbouwdoos, nummer 11 uit 1937, gemerkt 
E/998. Deze doos heb ik cadeau gekregen en omdat hij al dateert van voor de oorlog, is hij voor 
mij erg bijzonder. 

Wat me aanspreekt zijn de oneindige mogelijkheden van Meccano en het feit dat daarbij je 
eigen creativiteit en oplossende vermogen aangesproken worden. Zo heb ik na heel veel 
verschillende kranen en telkens problemen met ronddraaien een kogeldraaikrans gemaakt. 
Meer dan 300 fietskogeltjes van 4 millimeter zorgen ervoor dat objecten opgetild kunnen 
worden en de kranen licht draaiend kunnen zwenken. 

Mijn verzameling blijft groeien want ik heb telkens weer nieuwe ideeën. Daardoor kan deze 
verzameling eigenlijk ook nooit compleet zijn. De verzameling bepaal je tenslotte zelf en 
bestaat uit dat wat je zelf gebouwd hebt. Qua onderdelen heb ik nog wel wensen, soms 
wel of niet te koop. Als ze niet te koop zijn, rest mij niets anders dan zelf de onderdelen in 
Meccanomaatvoering te maken. Daar haal ik veel voldoening uit en beleef ik heel veel plezier 
aan. 

De kraan Meccano LR 1750 die in Fervente Verzamelaars te zien is, heb ik in de periode 2005-
2020 gemaakt. Hij is misschien wel vijf keer afgebroken en weer opgebouwd om tot dit resultaat 
te komen. De kraan telt ruim 14.000 moeren en bouten en kan bovendien rijden, zwenken en 
hijsen tot wel 60 kilo.” 

Focke Buiten
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“Zoals de meeste leden van het Meccano Gilde keek ik als kind uit naar Sinterklaas. Zou ik een 
uitbreidingsdoos krijgen? Vroeger was dat echter niet het ‘echte’ Meccano maar soortgelijke 
sets van JAVO Constructiewerk uit Groningen. Dat vond je niet zo erg want ook daar kon je leuke 
kranen mee bouwen. Maar al snel bleek dat ik geen technische knobbel had en verschoof mijn 
interesse naar andere gebieden. 
 
Toen mijn zoon geboren werd, kreeg hij van een collega een constructieset van Temsi. Daar had 
ik vroeger ook mee gespeeld! De jeugdherinneringen kwamen weer boven en uiteindelijk bleek 
ik er meer plezier in te hebben dan mijn zoon.

Het Meccano Gilde ontdekte ik per toeval, maar heb me meteen ingeschreven. Op enig moment 
nodigde een ander lid mij uit om naar zijn bouwwerken te komen kijken. Met grote ogen heb ik 
zijn werk bewonderd. Het stimuleerde mij om verder te gaan met Meccano. Mijn vragen stelde 
ik aan hem. Wat later ben ik de bijeenkomsten van het Gilde gaan bezoeken en dan kom je er 
snel achter dat je niet technisch hoeft te zijn. Grote of kleine bouwwerken, technisch perfect of 
niet helemaal, alles wordt gewaardeerd zolang je maar met plezier bouwt. Ik denk dat dat ook 
de kracht is van het Meccano Gilde: respect en veel plezier.”

Bert Stiekema
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“Ik ben geboren in gezin van brood- en banketbakkers. Omdat ik ook graag de bakkerij in wilde, 
ging ik in Alkmaar naar school om banketbakker te worden. In 1960 haalde ik de krant met een 
fraai sierstuk van suiker en marsepein en ik won ooit een prijs voor de lekkerste banketstaaf. 
Toen bouwde ik al! De bakkerij nam ik over van mijn vader en heb ik gehad tot mijn pensioen.  
 
Meccano – het lijkt wel of dat zo moet zijn – begon ook bij mij met een cadeau van de Sint. 
Van mijn vader moest ik dan eerst alle modellen uit het boekje maken voordat een volgend 
doosje open mocht. Mijn zakgeld ging grotendeels naar speelgoedwinkels waar ik onderdelen 
kocht. Toen ik wat ouder werd en ook belangstelling kreeg voor andere dingen, ging het 
Meccanobouwen op een laag pitje. Maar op een gegeven moment kwamen de dozen toch weer 
van zolder,  kocht ik onderdelen bij en werd ik lid van het Meccano Gilde Nederland. 

Met het 35-jarige bestaan van het gilde werd ik tweede in de wedstrijd waarin je een model 
moest maken uit de tijd van de Industriële Revolutie. De molen in de tentoonstelling is een 
replica van de molen in Geffen. Dat vind ik mooi want ik ben ook vrijwilliger op een meelmolen.”

Jan de Goede
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“Als ik over de snelweg rijd, kijk ik naar graafmachines en hijskranen en probeer dan te 
bedenken hoe dat kan vertalen naar Meccano. In mijn hoofd ben ik er altijd mee bezig. Ik heb 
inmiddels zoveel spullen dat ik geen nieuwe onderdelen meer hoef te kopen: ik kan bouwen 
wat ik wil. Mijn hart gaat vooral sneller kloppen van grote modellen die ik zelf ontworpen 
heb. In de winkel zie je wel bouwpakketten voor klein spul, maar geef mij maar kranen van 
minstens twee meter hoog die ik kan besturen met een radiografische afstandsbediening. Daar 
ben ik maanden zoet mee. Ik heb ook eens een huis op ware grootte nagebouwd. Geweldig!  
   
Als kind was ik al verknocht aan Meccano. In de puberteit en mijn studententijd heb ik het een 
beetje laten versloffen, totdat ik met een verhuizing een oude doos tegenkwam op zolder. Mijn 
hart ging open! Sinds dat moment gaat er geen dag voorbij dat ik niet met Meccano bezig ben. 
Ik ben lid van het Meccano Gilde Nederland en ga ik graag naar modelbouwshows. Dan laten we 
aan elkaar zien waar we mee bezig zijn geweest en hebben we aan een half woord genoeg. Met 
die andere bouwers, die ik inmiddels al járen ken, vormen we één grote familie.’

Zo lang ik me kan herinneren, vanaf een jaar of 5, ben ik al geinteresseerd in hijskranen. Ik was
altijd bezig met LEGO, later met Meccano. Van mijn tiende tot grofweg mijn twintigste negeerde 
ik ‘dat kinderachtige speelgoed’. School en later werk waren belangrijker. En ik ben gaan doen 
waar ik van kind al van droomde: op een kraan werken. Eerst op een baggerschip, later in de 
Rotterdamse haven. Toen ben ik overgestapt naar een betoncentrale en betontechnoloog 
geworden. In de jaren ’80 heb ik Meccano weer opgepakt. Ik had niet veel materiaal maar ik 
kocht het via de club en begon weer te bouwen. Inmiddels zeg ik ‘Ik moet 150 worden om alles 
te bouwen dat ik wil.’

Ik heb een lemniscaatkraan, een uniek model dat van een collega-bouwer geweest. Inmiddels 
is hij overleden maar ik heb toentertijd geholpen met bouwen van de kraan. Na zijn overlijden, 
raakte het in verval en heb ik hem gekregen om op te knappen en tentoon te stellen ter 
nagedachtenis aan hem. Zijn naam zie je boven de cabine van de machinist.

In onze vereniging zijn we allemaal een beetje jaloers op elkaar. De een bouwt nog mooier dan 
de ander of heeft een model dat ik ook wel zou willen hebben. Ik denk dat dat goed is, een 
beetje jaloers zijn op elkaar. Het daagt ons allemaal uit.”
 
Bertus Jongste 
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“Ja, ook bij mij begon de liefde voor Meccano bij de Sint. Ik 1957 kreeg ik van hem mijn eerste 
constructiebouwdoos, doos nr. 2 om precies te zijn. Met de daaropvolgende Sinterklazen en 
verjaardagen kreeg ik telkens aanvullingen. Met Meccano kon je de techniek nabootsen, terwijl 
LEGO pas in de jaren ’60 wieltjes uitbracht. Meccano was toen al een compleet systeem. Mijn 
vader had ook Meccano en als ik kon aantonen dat ik iets nodig had maar nog niet had, mocht 
ik het van hem lenen. 

Het systeem telt een paar honderd onderdelen en van die onderdelen moet je er wel een heel 
aantal hebben om zonder beperkingen te kunnen bouwen. Denk maar eens aan al die boutjes 
en moertjes die in een model zitten. Je zou het liefste allemaal onderdelen willen hebben uit 
een specifieke periode, in dezelfde kleur en in een vrijwel ongebruikte staat. 

Grofweg kun je twee groepen Meccanomannen en -vrouwen onderscheiden. De  ene groep 
verzamelt, het liefst ongebruikt en nog in de verpakking. De andere groep wordt gevormd 
door de bouwers. Zij halen de meeste objecten na verloop van tijd weer uit elkaar zodat 
er weer onderdelen vrijkomen voor nieuwe creaties. 
 
Sommige van mijn modellen dragen mooie herinneringen bij zich. Zo was de bouw van Thomas 
de Trein bijzonder. Tijdens de bouw speelde ik met mijn kleinzoon regelmatig met zijn houten 
speelgoedtreintjes. En het bouwen van een tank uit de Eerste Wereldoorlog resulteerde in een 
museumbezoek met mijn zoon in het Engelse Bovington. Ooit maakte ik een maanraket zoals 
in een Kuifjeboek. Die is door de kraan van Focke Buiten een keer opgehesen. 

Omdat ik onder de groep bouwers val, is het voor mij niet zo van belang specifieke onderdelen 
te bemachtigen. Alhoewel, de GRB nr. 167 compleet hebben, is wel een dingetje. Het grote 
rollager, zo groot als een etensbord, koste in de tijd dat het gemaakt werd net zoveel als het 
weekloon van een arbeider. Mijn GRB is helaas een replica. Voor het bouwen is dat natuurlijk 
prima, maar als verzamelobject is dat het net niet . 

Na 60 jaar – mijn eerste doos kreeg ik toen ik 7 was – heb ik veel onderdelen verzameld en bezit 
ik een leuke collectie rood-groene Meccano. Ik kan veel bouwen en ik heb nog ideeën genoeg. 
Door internet is het nu ook zo dat als je op een avond een 10-tal stripjes te kort komt, je even 
achter je PC kruipt en het een paar dagen later al in huis hebt. Natuurlijk hoop je stiekem dat 
je ooit nog eens een  unieke collectie tegenkomt, in bijvoorbeeld de kleuren blauw en goud, 
of een mooie, ongebruikte kist 10 in groen en rood. Maar die kans is net zo groot als dat een 
postzegelverzamelaar de ‘Blauwe Mauritius’ vindt in een dubbeltjesalbum.”

Karst Quast
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“Het is bijna ongelofelijk maar ook mijn Meccanoleven begon met de Sint. In 1955 kreeg ik van  
hem mijn eerst doos Meccano, een beginnerszetje waarmee je aan de hand van een 
voorbeeldenboek een aantal eenvoudige modellen kon bouwen. Meccano heeft me vanaf 
het eerste moment geboeid en dat is nooit meer weggegaan. Mijn zakgeld en alles wat ik in 
mijn  kinder- en jeugdjaren  bijverdiende ging op aan Meccano. In de loop der tijd verschoof  
mijn aandacht naar zelf ontwikkelen en het bouwen van eigen ontwerpen. Vooral de  
onbegrensde mogelijkheden van het systeem maken het mogelijk om alles te 
bouwen wat je  maar wil. Bij mij gaat het dan vooral om alle denkbare hijskranen 
uit de bouw,  industrie, vervoer en scheepvaart.  Het model van de Liebherr pijpen- 
legger in de tentoonstelling is daar een voorbeeld van. 
 
Omdat de modellen naar behoren moeten kunnen functioneren, ging de techniek ongemerkt 
een steeds grotere rol spelen. Om aan informatie te komen, schreef ik talloze bedrijven aan met 
de vraag naar brochures, tekeningen, technische documentatie en foto’s. Inmiddels heb ik twee 
boekenkasten vol met dergelijke technische informatie. 

Voor het bouwen van grotere modellen heb je veel onderdelen nodig. Mijn grootste model is 
een Demag rupskraan en heeft een gewicht van circa 150 kg. Mijn Meccano-collectie is daar-
door uitgegroeid tot enorme proporties. Aangezien ik inmiddels 71 jaar ben, hoef ik al 
jarenlang geen aanvullende onderdelen meer te kopen. Ik koop alleen  nog wat ik 
tijdens het bouwen echt nodig heb en niet in mijn bezit is.

De meeste lol haal ik uit het ontwerpen van een nieuw model. Soms heb ik slechts een enkele 
foto of tekening met minimale gegevens op basis waarvan ik de schaal moet bepalen. Voor de 
technische uitvoering verdiep ik mij zoveel mogelijk in de principewerking van het originele 
model. De grootste kick is om dan de vertaalslag te maken naar het Meccanosysteem. Daar 
heb je veel creativiteit voor nodig maar dat ontwikkel je in de loop der jaren natuurlijk ook. Het 
bouwen met Meccano vergroot het technisch inzicht, je probleemoplossend vermogen en het 
creatief te denken. Voor jonge mensen is het daarmee ook een leerzame hobby.
 
Hoewel ik niet uit een technisch gezin kom, heeft Meccano ongetwijfeld bijgedragen aan mijn 
latere keuze om een technische opleiding te volgen aan de HTS in Amsterdam. Daardoor bleek 
ik ook in staat om grotere, complexere modellen technisch goed uit te kunnen uitvoeren. 

In 1982 ben ik bij de oprichtingsvergadering geweest van het  Meccano Gilde en ben nog altijd 
lid. Ook nationale en  internationale bijeenkomsten bezoek ik met enige regelmaat en neem 
daarbij zo mogelijk een model mee.” 

Peter Jonges 
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