
    

 

 
In 1892 patenteerde de Engelsman Hiram Codd een sluitsysteem voor flessen met koolzuurhoudende drank dat 

voor een revolutie zorgde in het verpakken van mineraalwater en gazeuses. Zijn idee om met behulp van de 

inwendige druk middels een glazen knikker de fles van binnenuit luchtdicht af te sluiten maakte een eind aan veel 

problemen maar schiep er ook een: de jeugd vernielde nogal eens een stel flessen om de knikkers te bemachtigen 

zodat Codd later een patent ontwikkelde op het gebruik van een ovale knikker teneinde het verlies van (dure) 

flessen tegen te gaan.  

Aan patenten overigens geen gebrek. De grootste productie vond plaats in 

Engeland, o.a. bij Rylands Glassworks in Barnsley. In ons land heeft de 

glasfabriek van Boers in Delft er wat gemaakt en in het Nationaal 

Glasmuseum te Leerdam bevinden zich twee exemplaren met bodemtekst 

'Jeekel Leerdam' maar de hoofdproducent hier was de fabriek van 

A.J.Bakker in Nieuw Buinen.  Daarnaast bestond lange tijd een belangrijke 

import van flessen vanuit Engeland.  

In Amerika is het systeem van Hiram Codd nooit populair geworden: daar 

hield men het overwegend op de in 1879 door Charles Hutchinson 

uitgevonden draadveersluiting. Anders was dat in de Engelse kolonies en 

dominions  waarheen vanuit Engeland volop geëxporteerd werd maar waar 

ook ter plekke productie plaats vond.  

In het Nederlands staat de 

fles bekend als Kogel- of 

Knikkerfles en in het Frans 

als Bouteille á Bille, maar verder heeft de wereld het over Codd 

Bottles en nergens kan men zoveel verzamelaars er van vinden als 

in Engeland. Zoals gezegd, aan patenten geen gebrek en er bestaan 

dan ook allerlei varianten op het oorspronkelijke ontwerp. In blad 

126 (3e kwartaal 2011) besteedden wij ruim aandacht aan één 

daarvan, het Schon's Twin Bottle Patent: een tweetal op 

wonderlijke wijze met een stuk metaaldraad aan elkaar geknoopte 

flessen waarvan één met een glazen kogel en de ander middels een 

inwendige schroefdraad gesloten werd. 

De in dat artikel geplaatste afbeelding toont een ´Twin Bottle´uit de 

verzameling van Russ Smith, tot voor kort redacteur / uitgever van 

het Engelse verzamelaarsblad 'Antique Bottle Collector' en in het 

bezit van een bijzondere collectie.  Hij heeft zich inmiddels wat teruggetrokken en is nu officieel 'Assistent Editor' 

maar in enkele in 2016 en 2017 verschenen nummers heeft hij een aantal bijzondere Codd Bottles beschreven 

onder de titel 'Odds & Ends'. We nemen enkele afbeeldingen graag over vanwege de interessante variaties op de in 

ons land bekende standaard modellen. Omat niemand er beter over kan vertellen dan hijzelf geven wij in vertaling  

een samenvatting van zijn teksten. 

 

 

 

 

Links: Schon's Twin Bottle. 

Foto Russ Smith 



DRIE BIJZONDERE ENGELSE MODELLEN die in hun vorm 

nog herinneren aan de ei-vormige kurkgesloten Hamiltonflessen. 

Twee flessen gemaakt voor Holdsworth in de plaats Waltham Cross, 

Hertfordshire. Daar bevind zich één van de drie nog in goede staat 

verkerende uit 1290 stammende 'Eleanor Crosses' waarvan er ooit twaalf 

hebben gestaan tussen Lincoln en de Westminster Abbey in Londen. 

Zij markeerden de plaatsen waar de ceremoniële begrafenisstoet met het 

lichaam van Eleanore van Castilië, vrouw van Koning Edward I 

gedurende de nacht halt hield. Een afbeelding van dit monument bevindt 

zich aan de voorzijde van de fles. Aan de achterzijde de naam van de 

maker: Dan Rylands, Barnsley.  

Het tweede model is eveneens voor 

Holdsworth gemaakt maar kleiner en 

simpeler van uitvoering met 

'Holdsworth' aan de ene- en 'Waltham 

Cross' aan de andere zijde en de naam 

van de fabrikant Wm Barnard & Sons 

London rond de bodem  De fles heeft de 

voor het Swan's Patent typische ribbels 

in de hals.  

Model drie, vanwege de bijzondere vorm 

aangeduid als 'Saturn Bottle' is gesloten 

met de in 1874 door John Edwards, een 

'music professor' uit Hull gepatenteerde 

metalen ring die het mogelijk maakte 

elke toenmalige sodawaterfles met een 

inwendige stopper te sluiten. Twee 

weken na Edwards patenteerden  de drie 

broers Horner, mineraalwater-

fabrikanten uit Manchester een soortgelijk 

syteem. (zie het artikel van Mark Potten hierover 

in blad 137 – 2e kwartaal 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Russ Smith 

Het Eleanor Cross op een 

ets uit 1885, het jaar van 

de restauratie er van. 

Links: Patent Edwards. Rechts: Horner & Co.  

Links: Dit vreemde flesje met 

embossing 'Vallet's Patent / 

Liverpool' kan geen groot 

succes geweest zijn. Er zijn 

slechts fragmenten van bekend 

en ook dit exemplaar was 

gebroken en is gerestaureerd. 

 

Rechts: Zeer zeldzaam 'Haynes 

Patent' flesje met een  

langwerpige glazen afsluiter 

die in een gebogen groef ligt. 

 

Geheel rechts:'Acme Patent' 

flesje met twee uitstulpingen in 

de schouder om de knikker bij 

het uitschenken tegen te 

houden.  

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Snowdrop Liverpool' bottle met cannalures aan de voet en een gekleurde afsluitknikker. 

Flesjes volgens het Snowdrop Patent hebben behalve canalures aan de voet doorgaans een 

verstevigingsring rond de monding. 

Deze twee flesjes met naam en logo 'J.Dutton Manchester' werden onlangs nabij die stad 

opgegraven. De flesjes hebben geen horizontale inkneping en die was nu juist ontwikkeld 

om te voorkomen dat de vallende knikker de fles zou beschadigen. 

 

Boven: Een merkwaardig  

hamilton-typeflesje uit Yorkshire, 

zó klein dat een dorstig iemand 

het in één teug kan leegdrinken. 

Rechts: Een flesje uit Schotland 

(Aberdeen) met een monding van 

een model dat van geen enkel 

patent bekend is. 

Vier Australische flessen. Van 

links naar rechts: Twee 

exemplaren voorzien van een 

insnoering om de stop tijdens het 

uitschenken tegen te houden. De 

gebruiker, J.Gray, was gevestigd 

in Campbell's Creek (Victoria), 

Noord-Westerlijk van Melbourne. 

Flessen zijn waarschijnlijk 

gemaakt door de Melbourne 

Glass Bottle Company; 

Fles met twee insnoeringen: voor 

het geval dat de stop de eerste 

barriere zou passeren? Opvallend 

is het ontbreken van belettering.;  

Flesje van het populaire 

'Premier' patent type met drie 

indeukingen voor het 

tegenhouden van het kogeltje. 

Het feit dat het er drie zijn in 

plaats van de gebruikelijke vier 

was reden om er patent op  aan te 

vragen (Besser Patent). 

Flesinscriptie 'Joe Butler-Mount 

Morgan, een goudddelversstadje 

in Queensland (Noord-West 

Australië). 

Links onder: De Rylands 

glasfabriek te Barnsley in 1867. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: Flesje gemaakt bij Rylands in Barnsley ten behoeve van Marsh & Coopers aerated water company 

in Bloemfontein. Het is van vóór de Boerenoorlogen getuige de inscriptie OFS (Oranje Free State). Na de oorlog 

veranderden Engelsen dat in Orange River Colony (ORC).  

Ook uit Bloemfontein komen deze twee flesjes waarvan de monding in verschillende kleuren zijn uitgevoerd. Normaal 

diende dat om de flessen van verschillende producenten uit elkaar te houden: twee kleuren voor een en dezelfde fabrikant 

is uiterst zeldzaam. 

Geheel rechts twee Australische flesjes. Links voorzien van vier 'lugs'om de kogel bij het uitschenken tegen te houden. 

Het rechter model heeft er 'slechts' drie.  

Links: In 1995 verscheen dit boek met 144 pagina's en 300 afbeeldingen met een beschrijving van alle bestaande 

patenten. Eén daarvan is het Reliance Patent waarbij de 'retaining lugs' horizontaal werden aangebracht. Dergelijke 

flessen zijn redelijk zeldzaam maar helemaal eigenaardig wordt het als er, zoals op de fles rechts te zien is, aan één 

zijde volgens het Reliance- en aan de andere kant met het Codd Patent is gewerkt. Fles is gemaakt bij Rylands in 

Barnsley voor Rowlands in Melbourne die als logo de afbeelding van een mijnwerker en een boer voerde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tot slot: een wonderlijik gevormd flesje met een ovale knkikker, gevonden op een rommelmarkt in Zuid Afrika maar 

afkomstig uit Manchester en volgens de inscriptie gemaakt volgens het Cooke's Patent. Nooit van gehoord... 

Wie meer wil weten schaffe zich bovengenoemd boekje aan! 


