McDONALDS 19 september
Op deze verzamelaarsbeurs is ook weer een expositie
te bezichtigen. Dit keer exposeert Rob Goudriaan uit
Soest zijn verzameling McDonald´s. De verzameling
McDonald’s van Rob Goudriaan is een
familieverzameling. Naast Rob verzamelen Bep en
Tim al jaren van alles wat maar te maken heeft met de
beroemde hamburgerketen, McDonald’s. Zodra het
herkenbaar McDonald’s is hoort het in de verzameling
van Rob. De enige eis die zij aan hun verzamelitems
stellen is dan ook dat er een Golden Arch (de bekende
“M” of de tekst “McDonald’s” op moet staan. De
verzameling van Rob is grofweg in te delen in de
volgende subverzamelingen: Happy Meal figuurtjes,
verpakkingen van de Happy Meal figuurtjes, korting- en business kaarten, suikerzakjes,
telefoonkaarten, boeken en tijdschriften, horloges, wekkers, uurwerken, poppen, kleding, stropdassen,
petten, miniatuurauto’s, advertenties, pins, weggevertjes en door een restaurant uitgegeven
promotiemateriaal. Het meest bekende onderdeel uit de verzameling van Rob zijn ongetwijfeld de
Happy Meal speeltjes. Als je praat over verzamelen van McDonald´s heeft iedereen het meteen over de
Happy Meal. In Amerika is het eerste Happy Meal speeltje uitgegeven in 1979. Dit bleek een gouden
formule te zijn. Nederland volgde deze trend in 1981. Het eerste kindermenu werd verpakt in een
doosje met als thema circus. Er zat toen nog geen speeltje bij, het doosje was het belangrijkste. Deze
doosjes zijn nagenoeg niet meer te vinden. Het eerste echte Happy Meal speeltje waren de Ufo’s
(1986). Ook deze zijn zeer moeilijk te vinden, maar Rob heeft ze gelukkig wel in zijn verzameling. Het
meest onbekende onderdeel uit de verzameling van Rob zijn ongetwijfeld de Klokken, wekkers en
horloges. Familie Goudriaan heeft in de loop van de jaren ruim 500 verschillende items verzameld. In
Nederland is er maar weinig op de markt gebracht, bijna alle objecten komen dan ook uit het buitenland.
Van de Nederlandse figuurtjes hebben we precies kunnen achterhalen welke eruit gegeven zijn en
wanneer.

