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EFFE BOMEN                        Dick de Jong 

 

Februari was voor het museum een maand met vrij veel bezoek. We kunnen dan ook met tevre-

denheid terugkijken op deze kortste maand van het jaar. Die bezoekers waren van alle leeftij-

den. De afgelopen weken waren er vooral ook kinderstemmetjes te horen. Al vanaf groep 1 van 

de basisschool kwamen de groepen naar het museum, omdat de expositie over amateurkunst 

zo mooi aansloot bij het lesprogramma dat op dit moment op de scholen wordt gevolgd. Daaruit 

groeide een geweldig goede samenwerking tussen de scholen en de educatiewerkgroep van 

het museum.  

Maar er was meer dat tot ieders tevredenheid gebeurde. Er kwam nieuwe vloerbedekking op 

De Etage, eerste klas projecttapijt in tegelvorm. Dankzij een gereserveerd bedrag, aangevuld 

met een sponsoring van Bouwonderneming Stout BV. Ook is er een eenvoudige herinrichting 

geweest, die De Etage een veel rustiger aanzien geeft. Nu moet daar nog wat ‘aan de muur’, 

komen er nieuwe grote lampen en worden alle bergruimten rondom geoptimaliseerd. Buiten is 

veel tijd besteed aan het tuinonderhoud dat vooral op de woensdagmiddagen werd uitgevoerd. 

Eind februari is een enorme hoge stapel griend- en wilgenhout versnipperd.  

De schrikbarend gestegen energiekosten noopten ons tot maatregelen. Er komen op een ge-

schikte plaats zonnepanelen. En waar deze nog niet zijn worden de radiatoren voorzien van 

thermostaatkranen. De totale verwarming gebeurt op een meer verantwoorde manier. En zo is 

er meer. Bij de aanvang van ons 34e bestaansjaar zit de vaart er weer goed in.    

   

 
 

 

GEWAARDEERD VRIJWILLIGERSWERK       

 

Met pensioen en dan? Niet thuiszitten en niets doen, dacht André van den Heerik (69) uit Har-
dinxveld-Giessendam. Dus werd hij vrijwilliger bij Museum De Koperen Knop. En daar heeft hij 
nog geen seconde spijt van gehad. Sterker nog, hij kan het vrijwilligerswerk iedereen aanraden. 
 

 



BEKNOPT INFORMATIE NUMMER 129 – 28.02.2023                     PAGINA 2                                                         MUSEUM DE KOPEREN KNOP            

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Aan het woord is André van de Heerik: ‘Het  

sociale aspect vind ik hier weer terug’.  
Een interview in Het Kompas van 24 januari 
2023 

 

Hij weet het nog goed: 31 juli 2020 ging André met pensioen. Een maand daarvoor zag hij een 
artikel in Het Kompas, dat De Koperen Knop vrijwilligers zocht. André zocht contact met de di-
recteur en daarna ging hij aan de slag voor het museum. Hij doet er ‘heel veel’, zo zegt hij. ,,Ik 
ben begonnen als suppoost, om het reilen en zeilen bij het museum mee te maken. Ik ben een 
soort toezichthouder en beantwoord vragen van bezoekers. Of ik geef informatie als ze daar om 
vragen. Verder ben ik betrokken bij het openen en sluiten van het museum.” 
 

André doet het vrijwilligerswerk met veel plezier. ,,Ik vind het mooi om mensen die rondlopen 
achtergrondinformatie mee te geven. Ik kan zelf wel inschatten of iemand dat wel of niet wil. Tij-
dens suppoostbijeenkomsten krijg ik informatie over wat de nieuwe aangekondigde expositie 
inhoudt. Zodat je een verhaal kunt vertellen en het echt gaat leven voor bezoekers. Vrijwilligers 
bij De Koperen Knop worden ingedeeld in een vrijwilligersrooster. Je kunt aangeven wanneer je 
kan. Ik draai zelf meestal één keer per week een dienst. Daarnaast ben ik nog één of twee mid-
dagen per week in het museum te vinden om andere zaken te doen, zoals de financiële admi-
nistratie. Zodat de gelden op de juiste posten geboekt worden. Verder draai ik ook nog een 
dienst in het museumcafé, waar ik koffie en thee schenk voor bezoekers.” 
 

Toen het museum tijdens de coronaperiode ruim drie maanden dicht was, vond er een renova-
tie plaats. Daar was André ook bij betrokken. ,,Ik heb samen met een andere vrijwilliger het de-
pot op zijn kop gezet, waarna we alle objecten opnieuw gecategoriseerd hebben. Dat was no-
dig, want er was tien jaar lang niets aan gedaan en daardoor was het een beetje een chaos ge-
worden. Nu is alles weer goed te vinden.” 
 

André vindt het mooi om vrijwilligerswerk te doen. ,,Ik doe dit om nog een doel te hebben. Ik 
heb 45 jaar lang heel intensief gewerkt en als je dan met pensioen gaat, dan val je in een gat. 
Je raakt het sociale netwerk van je werk kwijt – mensen zitten niet meer op je te wachten. Toen 
heb ik gezocht naar een welkome invulling van mijn pensioen en die heb ik gevonden in het mu-
seum. Het enthousiasme van de directeur Alida sloeg op mij over en ik ben daar blij om, want ik 
mag nu deel uitmaken van een mooie groep vrijwilligers en fijne bezoekers. Het sociale aspect 
vind ik hier weer terug. Ik ben een sociaal dier, dus dat is mooi meegenomen. Uiteindelijk wil ik 
ook rondleidingen gaan geven in het museum, maar daar moet ik nog veel kennis voor opdoen 
over het heden en verleden van De Koperen Knop. Maar ik wil ook weer niet teveel doen; mijn 
vrouw is begin dit jaar ook met pensioen gegaan en ik wil wat tijd overhouden voor ons samen.” 

 

Door Eline Lohman 

 

 

DIGITALISATIE VAN HET ARCHIEF 

 

 

 

Overleg over iets 

van de digitalisa-

tie. V.l.n.r: Rike 

Dankers, Jan van 

Herwaarden en 

Dick de Jong.  
 

Onderhoud aan 

de bliksembeveili-

ging.   
 

Een administratie bevat vaak heel veel documenten. Dat geldt zeker voor een museum, waar al 

meer dan 200 exposities zijn geweest, die allemaal een stukje informatie hebben achter gela-

ten. Dat werd op het kantoor in ordners bewaard. Maar er kwam ruimtegebrek en tegelijkertijd 

kwamen er ook steeds meer documenten. Dus verhuisden er ordners naar elders in het mu-

seum en ineens stonden ze overal. Als er een keer iets uit nodig was, bleek een hele zoektocht 

nodig.  
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Dus togen de successievelijke vrijwilligers, die verantwoordelijk waren voor het archief aan het 

ruimen. Alles wat het bewaren niet nuttig leek werd gepromoveerd naar ‘het ronde archief’, zo-

als de vuilnisemmer in kantoorjargon wordt genoemd. Veel vrijwilligers hebben hier een steentje 

aan bijgedragen. Uiteindelijk heeft Rike Dankers zich op dit digitalisatiewerk gestort. Achteraf 

bezien een monsterklus, die bijna kan worden afgerond. Stoppen kan dit nooit, want elk jaar 

komt er weer een stukje administratie bij.  

 

 

DE SIGARET                                                    Edith van der Hoogt-Drinkwaard 

 

INLEIDING  

Bij het doornemen van destijds in de haast in een doos opgeborgen schenkingen, kwam er een 

oud pakje sigaretten tevoorschijn. Rond diezelfde tijd circuleerde er een foto, waarop twee he-

ren driftig aan het roken waren. Driftig, want je kon de mannen nauwelijks zien door de wolken 

rook om hun hoofden. Op dat moment realiseer je dat niet meteen, maar in feite heb je het hier 

over een stuk cultuurhistorie. Vooral ook als in het depot van de Historische Vereniging (boven 

de wagenschuur) en doosje met reclameasbakken wordt gevonden. Toeval bestaat niet… Dus 

een artikel over deze cultuurhistorie.           
 

VAN DUIVELSWERK TOT GEZELLIGE SERIAL KILLER 

Wereldwijd roken er meer dan een miljard mensen sigaretten. In Vlaanderen en Nederland is 

een op de vijf volwassenen een roker. En dat terwijl de sigaret ruim een eeuw geleden nog een 

zeldzaamheid was. En in veel westerse landen roken nu als en schadelijk gebeuren worden ge-

zien. 

Tabak is met de conquistadores van Zuid-Amerika naar Europa gekomen. In Zuid-Amerika 

werd de rook van de smeulende tabaksbladeren ‘gedronken’. De Spanjaard Rodrigo de Jerez, 

die met Columbus meevoer, staat te boek als de eerste Europese roker: hij stak er in 1518 voor 

het eerst een op, waarmee hij zijn dorpsgenoten de stuipen op het lijf joeg. Rookdampen uit 

mond en neusgaten, dat moest wel van de duivel komen. De Inquisitie hield hem voor alle ze-

kerheid zeven jaar achter slot en grendel. Zeker een probaat middel om roken tegen te gaan; 

beter dan nicotinepleisters.   

De Zuid-Amerikaanse verleiding bleek onweerstaanbaar. Algauw werd er tabaksblad gepruimd, 

als poeder gesnoven en later ook in pijpen gerookt. In de Lage Landen werd de lange kalkste-

nen pijp in de 17e eeuw mateloos populair. In de 19e eeuw maakte de sigaar opgang. Vooral he-

ren van de gegoede stand dampten ze gretig weg, vaak in exclusieve rooksalons en clubs. Om 

te voorkomen dat hun kostuum achteraf als een schoorsteenveger zou ruiken werd een speci-

aal rooktenue gedragen: de smoking.  
 

   

 

BIG BUSINESS 

Veel van die sigaren werden aanvankelijk in Spanje gerold, vaak door vrouwen. Die rookten zelf 

goedkope resttabak in een papieren kokertje: papelitos, die uit Mexico waren overgewaaid, en 

daar cigaritos ofwel ‘kleine sigaartjes’ werden genoemd. De Spaanse papelitos vonden uitein-

delijk hun weg naar het mondaine Parijs waar ze als cigarettes eerst vooral onder de dames 

van lichte zeden populair werden. De sigaret was een soort uithangbord; het gloeiende licht-

puntje maakte de standplaats en het beroep van de rookster in het donker van de nacht goed 

kenbaar. Was de fabricage eerst nog handwerk, met de komst van de sigarettenmachine in 

1878 veranderde dat. Voortaan vlogen de stinkstokken in grote aantallen van de lopende band 

en daardoor kon de kostprijs sterk dalen. Die prijsdaling werd overigens meer dan goedge-

maakt door de stijgende verkoop; steeds meer mannen gingen sigaretten roken. 



BEKNOPT INFORMATIE NUMMER 129 – 28.02.2023                     PAGINA 4                                                         MUSEUM DE KOPEREN KNOP            

 

Dat je met een goedkope sigaret toch veel geld kunt verdienen besefte de Amerikaan James 

Duke (1856 – 1925) als geen ander. Met zijn American Tobacco Company maakte hij big busi-

ness van de handel. De rokertjes, tot dan in losse bundeltjes verkocht, werden voortaan in luxe 

pakjes en met een aansprekende merknaam aan de man gebracht. Het succes stond of viel 

met een goede marketing; om de verkoop op te stuwen werd veel geld uitgegeven aan adver-

tentiecampagnes en promotie. Vooral de introductie van het sigarettenplaatje met daarop sexy 

dames, maar ook sport, mode en onderwerpen uit de geschiedenis bleek een gouden vondst. 

Het verzamelen ervan werd ongekend populair en zou dat nog lang blijven. 

In Nederland en België bleven pijp en sigaar lang koploper.  
 

 

De eerste wereldoorlog vormde een kantelpunt: tabak be-

hoorde tot de standaarduitrusting van de troepen en de sigaret 

was algauw favoriet. Hij was ook onder moeilijke omstandig-

heden snel even te roken en bood de soldaat een welkome 

ontspanning. Na de oorlog bleef de sigaret populair. En ook 

vrouwen gingen ze nu roken. Veel mannen vonden dat maar 

niks, want rokende vrouwen werden nog steeds geassocieerd 

met lichte zeden. Maar de slachtpartijen van de voorbije oor-

log hadden de maatschappelijke orde grondig opgeschud. Na 

1918 eisten vrouwen meer en meer gelijke rechten op, en 

voor de vrijgevochten vrouw werd de sigaret een teken van 

emancipatie. Maar roken in het openbaar bleef nog decennia 

lang voor vrouwen taboe en een teken van zedenloosheid 

Tijdens de jaren 40-45 was tabak schaars. Sommige mensen gingen in hun wanhoop over tot 

het roken van ‘bukshag’, sigaretten gemaakt van opgeraapte oude peuken. Na de Duitse neder-

laag wisten de Amerikanen en Canadezen de euforie over de bevrijding met chocolade en siga-

retten compleet te maken. 
 

OVERAL PAFFEN 

Het gebruik piekte in de jaren zestig en zeventig. In België en Nederland rookte toen bijna 75 

procent van de mannen en 40 procent van de vrouwen er lustig op los. En ze paften overal: in 

de auto, in het café, in de bioscoop of in de trein. Tot ver in de jaren zeventig was het op ver-

jaardagen vanzelfsprekend dat er naast een schaaltje noten ook een glas met sigaretten voor 

de gasten klaarstond.  
 

 
 

Lange tijd werd de schadelijk-

heid van roken ontkend. Siga-

rettenfabrikanten lieten in ad-

vertenties zelfs artsen de wel-

dadige werking van de sigaret 

roemen. Beroemde sporters 

werden ingezet om een merk te 

promoten zoals hier Johan 

Cruijff die in 2016 aan longkan-

ker stierf. Bovendien was je 

stoer als je rookte… 
 

Maar er was een duistere keerzijde. Dat roken kanker kon veroorzaken werd voor het eerst in 

1912 geopperd, door de Britse arts Isaac Adler. Toen de bewijzen tegen de sigaret als ziekma-

ker zich door de jaren opstapelden werd de filtersigaret door de tabaksindustrie naar voren ge-

schoven als een vermeende extra bescherming ‘voor het geval dat’. In de jaren 60 kwam het 

verband tussen roken en kanker onomstotelijk vast te staan. Ondertussen steeg het aantal ge-

vallen van longkanker elke jaar. De tabaksindustrie opperde dat die toename vooral zou liggen 

aan luchtvervuiling, aanleg, zwaarlijvigheid of psychische constitutie – maar zeker niet aan de 

sigaret. 

Sinds het midden van de tachtiger jaren wordt een actief antirookbeleid gevoerd en is het aantal 

rokers sterk gedaald. Roken is op steeds meer plaatsen verboden, en dat je bij iemand thuis 

kunt roken is niet meer gewoon. Sinds 2008 geldt in Nederland een rookverbod voor de horeca, 

in België vanaf 2011. Groepjes verstokte rokers staan tegenwoordig door rookwalmen omgeven 

buiten te dampen. Maar in de frisse lucht, dat wel. 
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De schrijver van dit artikel, Harry Stalknecht, heeft ruim tien jaar ge-

rookt. En zegt daarvan ‘eenmaal verslaafd, altijd verslaafd’. Hij hoopt 

nog steeds één keer de prikkelende verleiding van rook in zijn lon-

gen te mogen voelen. Desnoods bij het uitblazen van zijn laatste 

adem. Waarmee voor hem in ieder geval geldt: eens een roker altijd 

een roker. Hij eindigt met de oproep ‘begin er niet aan’.  En bij die 

woorden sluit ‘Beknopt’ zich volledig aan.  

 
 

Rond 1900 werd er niet gek opgekeken van kinderen met een siga-
ret.  

  

 

 

UIT HET MUSEUM  

 

 

Zoals al elders in 

deze editie is ver-

meld, was het de 

afgelopen tijd erg 

druk met kids in het 

museum.  

Speciaal voor hen 

is er een fotospeur-

tocht bij de exposi-

tie Het is Lente ge-

maakt en is er een 

lesprogramma ont-

wikkeld.  

Links en recht ziet u 

hoe ze genieten 

van hun bezoek 

aan Museum De 

Koperen Knop.   
 

  
 

Het afgelopen cursusseizoen was De Koperen Knop weer       Het museum is altijd een vaste stopplaats bij het rond 

een paar keer de locatie waar de lessen van de cursus            leiden van nieuwe medewerkers van de Gemeente  

Waard om te Weten zijn gedoceerd.                                             Hardinxveld-Giessendam. 
 

  

De overhandiging van de mutsencollectie van 
mevrouw Boom-Bor uit Hoogblokland. Ons museum 

gaat zorgen voor een goede bestemming hiervan.  

        Een museumles voor een van de schoolgroepen.   



BEKNOPT INFORMATIE NUMMER 129 – 28.02.2023                     PAGINA 6                                                         MUSEUM DE KOPEREN KNOP            

 

   

   

De operatie nieuwe vloerbedekking op de Etage had heel wat voeten in de aarde, waarbij vooraf nadenken onontbeer-

lijk bleek… 

 

  
 

   Jan Vink komt namens Rabobank Lek en Merwede een             Aart van Dijk aan het werk tijden en bezoek van een 

   cheque overhandigen van € 2.500 voor energiemaatregelen.     van de schoolgroepen.  
 

   
 

 

DORDTSE PRAATJES                                    Edith van der Hoogt-Drinkwaard 

 

GEVELS GEVEN REGELMATIG AANLEIDING TOT VERHALEN, JA ZELFS TOT RODDELS 

Dat zien we ook in Dordrecht. Deze stad heeft een zeer lange en rijke historie, die de Dordte-

naren keurig weten te bewaren. In het stadsdeel aan de rivier staan niet minder dan achthon-

derd monumenten, vaak getooid met prachtige, sprekende gevels. Vooral de gebroeders Van 

Beveren hebben op dit punt hun steentje bijgedragen. De familie Van Beveren is een oud, adel-

lijk en respectabel geslacht – de naam wordt al in 1300 in het calendarium van de Grote Kerk in 

Dordrecht vermeld – maar heeft van tijd tot tijd een ondeugende telg voortgebracht. Het verhaal 

begint onschuldig: Mr. Willem van Beveren – overleden in 1672 – was getrouwd met ene me-

vrouw Schaep. Hun woning liet hij, nogal voor de hand liggend, versieren met een grote zwarte 

bever in reliëf en een lieflijk wit schaap. Wie aan een willekeurig iemand naar de familie van Be-

veren-Schaep vroeg werd zonder omwegen naar het huis Bever-Schaep geleid.  
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Tot zover geen problemen. Zijn broer, Abraham was gehuwd met Elisabeth Ruysch, wier fami-

liewapen twee zwarte rammen vertoonde. Nu lag het voor de hand dat Abraham zijn woning, 

Wijnstraat 123-125, zou verfraaien met een bever en een ram. Maar Abraham wilde waarschijn-

lijk niet van na-aperij worden beschuldigd en koos voor een hel andere, gewaagdere versiering. 

Hij liet zijn schild met de bever en het schild van zijn vrouw met de rammen, driedimensionaal 

afbeelden in de geveltop. Een naakt knaapje hield de beide schilden vast. In de tijd vóór de sek-

suele revolutie vonden velen het ronduit onbeschaamd zo’n knul bij weer en wind zonder zelfs 

maar een minuscuul vijgenblaadje over de straat te laten. Men sprak al snel van het huis ‘De 

Onbeschaam-de’. De voorstelling schijnt later zelfs nog problemen te hebben veroorzaakt. On-

der meer toen koningin-regentes Emma Dordrecht bezocht, vergezeld van haar zeventienjarige 

dochter Wilhelmina. Het risico was verre van denkbeeldig dat de ogen van de jonge prinses 

plotseling zouden vallen op de poedelnaakte schildhouder. Met Victoriaanse preutsheid werd 

het ventje voorzien van een grote oranje sjerp! 

Terug naar de zeventiende eeuw. Toen Willem zag wat Abraham van zijn gevel had gemaakt, 

werd hij jaloers. Had zijn broer dan zoveel meer lef dan hij? Willem zou Abraham weleens een 

lesje in onbeschaamdheid leren. Hij liet op de gevel van zijn woning, het huis Bever-Schaep, 

een driedimensionale zeemeerman en -vrouw aanbrengen. Dat is op zichzelf nog niet opzien-

barend. Zeemeermannen en -vrouwen zijn vaak gebruikt ter versiering van een gevel. Het grote 

verschil is echter dat deze Dordtse versie ‘open en bloot’ zich bevinden in een ‘situation com-

promittante’. Voor half-vis half-mens wezens tamelijk gecompliceerd, zoals u zelf kunt waarne-

men. Na meer dan drie eeuwen doen ze het niettemin nog steeds, wat niet alleen een opmerke-

lijk staaltje van meerminnen mag heten, maar ook van Dordtse tolerantie.   

Het verhaal wil dat ook de Dordtenaren hun grenzen kennen op dit gebied. Er was namelijk een 

derde broer! Hij zag wat Abraham en Willem uithaalden en besloot dat hij de frivole voorstellin-

gen zou overtreffen bij zijn woning, Grote Kerksplein 4. Zijn gevel was echter zó gewaagd dat 

menig voorbijganger verschoot van kleur. Dit gaat echt te ver besloot het stadsbestuur, en het 

tafereel werd verwijderd. Wat erop stond? We zullen het nooit weten. Alle verwijzingen naar 

deze pijnlijke zaak zijn vernietigd. Een enkele historicus heeft weleens gemeend vraagtekens te 

moeten plaatsen bij dit verhaal, maar gelukkig weten de Dordtenaren beter en leveren het voor-

val van generatie op generatie over.  
 

 

Blijven wij nog even in de oudste stad van Holland. 

Ook in Dordt kent men voorbeelden van gevelste-

nen die bleven terwijl het huis verdween. De steen 

die in een muur in de Suikerstraat zit, bezet deze 

plaats al sinds 1652. In 1950 werd het oorspronke-

lijke pand gesloopt. De steen bleef gelukkig be-

houden en is later teruggezet. Op het eerste ge-

zicht valt er niets bijzonders aan te ontdekken: het 

jaartal 1652, een mannetje dat houten vaten maakt 

(een kuiper) en een tekstje. De boodschap is dui-

delijk: de kuiperij werd hier in 1652 gevestigd. De 

tekst eronder levert meer hoofdbrekens op. Wie de 

kunst van het lezen machtig is, gaat spontaan 

weer aan de eigen vaardigheid twijfelen. 

Letterlijk staat er: ´Hyer kuypmen oly vaten en men verkoepmense”. Na enig schuiven en 

hardop lezen (aanbevelenswaardig bij alle oude geschriften) ontstaat de tekst “hier kuipt men 

olievaten en verkoopt men mensen”. Verkoopt men mensen? Degene die deze tekst uitgehou-

wen heeft, moet het steengruis met een glaasje teveel hebben weggespoeld. Zag de man zo 

dubbel dat hij een ‘men’ extra hakte? Of was de steenhouwer analfabeet? We weten het niet.  

Dordrecht is een van de steden waar men met liefde en plezier urenlang gevels kan lezen. 

Maar zoals overal en altijd breekt vroeg of laat het moment aan om verder te gaan. In Dordt is 

het Vader Tijd hoogstpersoonlijk, die de bezoeker daarop attent maakt. Langs de Wolweversha-

ven komt de slenterende sterveling plotseling oog in oog te staan met de god Chronos.  

Hij troont al sinds 1728 op de gevel van een prachtig gerestaureerd pand aan het Vlak. Op zijn 

bebaarde halve kop rust een zandloper als kroon, en met zijn dag- en nachtvleugels zwaait hij 

naar hem die verder gaat totdat de tijd tot stilstand komt.  
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Toen ik dit verhaal -  in het door Shell in 1986 uitgege-

ven boekwerkje ‘Op gevels geschreven’  - van Maurits 

van Rooijen las kreeg ik meteen zin om de gevelstenen 

in Dordrecht te gaan bekijken. Dat geldt ook vast voor de 

lezers van Beknopt. Historisch Dordrecht in wintersfeer 

is sowieso de moeite waard. Veel plezier! 
 

 

 

REGISTRATIE MUSEALE OBJECTEN  

 

Het doel; alle museale objecten beschrijven en achtergrondinformatie over vinden. Enkele van 

onze vrijwilligers (Dick Naafs, Hans Hamerpagt en Anja Rietveld doen dat regelmatig. Onder-

staande informatie van een bakelieten eierdopje (nr. 1144) komt uit die beschrijving(en).  
 

 

 

De eierdop 

Een eierdop, eierhouder, of eierbeker is een kleine beker 

waarin gekookte eieren direct uit de schaal gegeten kunnen 

worden. Hoewel eierhouders tegenwoordig in vrijwel elk huis-

houden zijn terug te vinden, was het lange tijd een luxepro-

duct dat van verheven tafelmanieren getuigde. Het eierdopje 

uit ons depot is van rond 1935 
 

Geschiedenis  

Eierhouders worden al gebruikt sinds de Oudheid, ten tijde 

van de Minoïsche beschaving en later het Romeinse Rijk. Op 

een mozaïek in Antiochië uit 40 v.Chr. is een maaltijd afge-

beeld inclusief eierdopjes en -lepels. In Pompeï is een zilve-

ren eierbeker met bijbehorende lepel teruggevonden.  

Nadat de eierdopjes een hele tijd in de vergetelheid waren geraakt, kwamen ze in de 15e eeuw 

weer in gebruik in Europa, eerst vooral binnen de adellijke kringen. Sindsdien zijn ze steeds 

meer in gebruik geraakt en een vast onderdeel van het huishouden geworden. Ze zijn niet vaak 

meer van zilver. Exemplaren van glas, porselein, hout en bakeliet komen vaker voor. 
 

Bakeliet 

De eierdop uit ons depot is van bakeliet, de voorloper van plastic. Bakeliet (geregistreerde 

merknaam voor fenolhars) wordt beschouwd als de allereerste volledig synthetische kunststof. 

Bakeliet dankt zijn naam aan Leo Hendrik Baekeland (1863-1944), een Amerikaanse uitvinder 

van Belgische afkomst. Aan het begin van de 20e eeuw experimenteerde hij met mengsels van 

fenol en formaldehyde. Het resultaat was uiteindelijk de kunststof bakeliet (± 1907). De merk-

naam Bakelite werd voor het eerst gedeponeerd in Duitsland in 1909. Fenolhars werd voor het 

eerst commercieel geproduceerd onder het merk Bakelite door de Duitse firma Bakelite GmbH, 

later Bakelite AG, mede opgericht door Leo Baekeland in Erkner bij Berlijn.  
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