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door Jelle Boonstra

H ans Davidson (bijna 67)
maakte als Zwollenaar car-
rière als hoogleraar gynae-
cologie en als vruchtbaar-
heidsarts in Amerika. Sinds

zijn pensionering pakt hij ‘het beste van
twee werelden’: hij woont beurtelings in
Zwolle en Californië in een ijzeren ritme
van elke drie maanden. De laatste weken
richtte hij een expositie in over celluloid,
bakeliet en andere kunststoffen in het
Zwolse Polymer Science Park. Maanden
las hij er alles over - zijn grondigheid is
bijna obsessief te noemen en dat geldt
meteen voor al zijn verzamelingen. „On-
vermijdelijk, ik heb een wetenschappelij-
ke achtergrond, als je je ergens voor inte-
resseert, moet je in de diepte werken.”
Hij schuift in de voormalige Philips-fa-

briek aan de Zwolse Ceintuurbaan een vi-
trine open, waar nu hightech bedrijfjes
Neerlands’ hoop in bange dagen zijn:
„Ruik!” De scherpe geur van bakeliet
vult de neusgaten. Het brengt hem terug
naar de sportwinkel van zijn ouders,
Dolf en Saartje Davidson, aan de Grote
Markt in Zwolle. Ze hadden er een radio-
hoekje, waar de jonge broers Ten Koppel
(later beroemd van hun eigen winkel) re-
paraties verrichten.
Hans werd in maart 1946 geboren. Zijn
joodse familie was bijna geheel uitge-
roeid. „Er hingen foto’s in huis van men-
sen die ik nooit zag”, zegt hij. Over de
oorlog werd met geen woord gesproken.
Pas recent las hij hoe zijn vader en moe-
der bij de razzia in oktober 1942 naar de
gymzaal van het Zwolse Gymnasium wa-
ren gebracht, waar de joden voor trans-
port naar Westerbork werden verzameld.

Dolf was net aan zijn meniscus geope-
reerd en weigerde te gaan; hij kon nauwe-
lijks lopen. Een Duitse soldaat had net
de operatie ondergaan - zo’n operatie,
dat was niet mis. Dolf mocht gaan. „Niet
zonder mijn vrouw”, zei hij. Ook Saartje
mocht mee, ze doken onder en overleef-
den de oorlog. Hans bezocht later hetzelf-
de gymnasium. Hij was een vervelende
puber. Pas met terugwerkende kracht be-
greep hij zijn moeders grote woede over
elke misdraging op school. Op die school
- met z’n beladen geschiedenis.
Toch was het allerminst een gehavend ge-
zin: knus, warm, veilig. Een paar van zijn
passies ontstonden toen. De zucht om ba-

keliet te verzamelen. Het jagen naar
Ex-Librissen van Albrecht Dürer als uit
de boeken van z’n ouders. En naar hout-
snedes van Frans Masereel, die in een
leerboek veel indruk maakten en waar-
van hij er ‘duizenden’ heeft in zijn lande-
lijk huis bij Riverdale, ten westen van
Los Angeles. „Verzamelen is schuilen in
je jeugd”. Zo herleest hij ook om de twee
jaar nog Kees de Jongen.
Z’n leven als dokter (de laatste jaren als
specialist in een privékliniek) en als on-
dernemer in medische apparatuur gaven
hem de middelen om zijn verzamel-
zucht uit te leven. Eén ervan bestaat uit
medische instrumenten, waarmee een

Obsessief
bakeliet?

INTERVIEW De geur van bakeliet. Het is
een tijdmachine voor professor dr.
Hans Davidson, een Zwollenaar die
als hoogleraar carrière maakte in
Amerika. Hij richtte in Zwolle een
permanente expositie in over
kunststof, één van z’n passies om ‘te
kunnen schuilen in zijn jeugd’.

� Hans Davidson in het nieuwe Zwolse plasticmuseum. In Europa maakten ze attributen in somb
reld in lieten knallen. foto’s Frans Paalman

� Peper- en zoutstelletjes in bonte bakeliet-kleuren, de gifgroene exemplaren werden geba-
seerd op de eerste atoombom die de Amerikanen op Japan lieten vallen.

� Al werden ze voor de oorlog gemaakt, deze armbanden zijn nog steeds populair, er wordt
tegenwoordig 2000 euro per stuk voor betaald.

Professor Hans Davidson
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deel van het Southern California Medical
Museum in San Bernardino is gevuld.
Hij is er curator. Vorig jaar vond hij een
tandentrekker uit de Amerikaanse Bur-
geroorlog, waarmee de tandarts aan het
front kiezen trok. „Jaren naar gezocht. Ik
vind het soms jammer dat ik dat dan ge-
vonden heb. Verzamelen is een beetje ja-
gen, zegt hij: „Je schiet iets, daarna ga je
iets anders zoeken.”
Zijn Amerikaanse vrouw Kathi verza-
melt ook. Fijn! Dat geeft zijn eigen verza-
meldrift een sociale bedding. „Zij verza-
melt speeldoosjes. Ik begon er alles over
te lezen, zoals ik dat bij alle verzamelin-
gen doe en ging voor háár kopen, ik ben
nogal een overheersende persoonlijk-
heid. Als je op ganzen jaagt, kun je ook
op reeën jagen, die pak je er gewoon bij.”
Maar het werd niet gewaardeerd – en de
echtelieden spraken af dat ze elk over
hun verzameling zullen hoeden. Met het
verzamelen van Crosley Wagons (station-
cars voor de middenklasse van Ameri-
kaanse makelij) stopte hij trouwens ook,
toen hij er twaalf had. „Die lekten olie
en ach, de eerste de beste Toyota rijdt ei-
genlijk beter.”

D at verzamelen is weliswaar
een obsessie, maar nog
geen ‘compulsive disorder’,
meent de professor. „Het is
geen ziekte, geen honger,

ik kan er nog gewoon andere dingen bij
doen. Er zit een plezierige cadans in. „Ik
heb nog steeds meer dingen te doen dan
ik aankan en blijf niet voor de televisie
hangen.” Hij is gesteld op de ordening
die er bij hoort; de verzamelingen wor-
den zeer precies beschreven. Van de be-
schrijvingen worden back-ups gemaakt.
Van die back-ups nieuwe back-ups. „Dat

valt te verklaren, bij een operatie en ver-
keerde medicatie ben ik mijn geheugen
eens geheel verloren, een jaar lang wist
ik niets meer. Als alles weg is dat niet
erg, je weet dat zelf namelijk niet – het is
pas griezelig als er delen terugkomen.”
Er is voor hem wel meer bewijs dat het
niet dwangmatig is; „Ik hanteer voor me-
zelf een limiet. Ik koop geen dingen als
ze teveel vragen. Ik bied er dan één keer
op, tenzij het iets is dat je absoluut heb-
ben moet, omdat het je hele verzameling
afrondt. Lukt het dan niet, dan was het
niet voor je bestemd.”
De bakeliet dan. Davidson heeft er veel
van staan in San Bernardino en bracht
ook spullen mee om de permanente ex-
positie in Zwolle te ‘verdiepen’. De kern
van de tentoonstelling was er al, geschon-
ken door oud directeur Jan Vloedbeld
van kunststoffenfabriek Dyka aan dit Po-
lyplasticum Science Park achter de alou-
de Philips-hekken. Daar moeten slimme
computerjongens en kleine kunststofbe-
drijfjes dingen uitdokteren waar de we-
reld nog vreemd van op zal kijken.
De expositie (donderdag geopend en op
afspraak te bekijken) is een essentieel on-
derdeel, vindt Davidson. „Als je niet
weet waar het vandaan komt, weet je
niet waar het heen zal gaan.” Wat er nu
achter glas ligt, is essentieel voor de ont-
wikkeling van de kunststoffen op aarde –
vindt hij. Het begint met een ketting uit
1850 van het eerste kunsthars en eindigt
bij afbreekbaar plastic van nu – een af-
breekbaarheid die is bedacht om het
grootste nadeel van plastic tegen te gaan.
Dat eerste ‘plastic’ was in feite celluloid,
je kon er mooie dingen van maken, maar
het was uiterst brandbaar. Toch hielp het
de wereld vooruit, zonder celluloid was
er bijvoorbeeld geen film geweest, als

een ontwikkeling met vergaande gevol-
gen.
In de vitrine ligt een hoorapparaat, van
het prof. Zonnebloem-type uit de Kuifje.
Daarna kwam er hard rubber, Dunlop
maakte er autobanden van en ontdekte
dat rubber harder werd naarmate je er
meer zwavel aan toevoegde; dat leidde
tot de eerste medische apparatuur.
„Waardeloos, je kon het niet sterilise-
ren.” De sprong voorwaarts was toen
Leo Baekeland in 1909 met polyoxybenzyl-
methyleenglycolanhydride kwam, dat je
nog beter in vorm kon gieten en dat hij
bakelite noemde. Bakeliet kon je in aller-
lei kleuren gieten. In de Zwolse vitrine
staan de gietmal en de hemelsblauwe
kopjes en bordjes die de KLM ervan liet
maken. Maar daarna verzandde het in
aardkleuren. „Het bruin van het calvinis-
me, het grijs van de lucht - alles netjes in
de pas en seks op zaterdag”, zegt hij: „Ne-
derland!” Met het nieuwe materiaal kon
je nieuwe vormen maken die eerst niet
mogelijk waren. Van föhn tot slagroom-
klopper. Philips combineerde vorm en in-
houd prachtig door de Philips-sterren uit
het logo in de luidsprekerkast te verwer-
ken. In 1946 maakte bakeliet de vorm
zelfs belangrijker dan de inhoud. Philips
had de Philishave bedacht. De handgreep
was lastig, want de scheerkop zat boven-
op. De briljante Philips-ontwerper
Alexander Horowitz bedacht een knik
van negentig graden. „Dan past het me-

chaniek er niet meer in” – zeiden de in-
genieurs. „Verander het mechaniek
dan”, zei hij. Dat gebeurde en het werd
een enorm verkoopsucces, dit apparaat-
je: het eitje.

Terwijl Europa vooral doorging in grijs
en bruin, maakten ze in Amerika – waar
alles immers gekker, groter en in een
overtreffende trap moet – felgekleurde
voorwerpen. Armbanden bijvoorbeeld,
in een polka-dot motief. Nu zó 2000 dol-
lar waard, zegt Davidson, want bakeliet
is weer helemaal ‘hot’. In Engeland dron-
gen kleuren ook door, in de expositie zie
je een peper-en-zout-stelletje in gif-
groen. Gemodelleerd naar little Boy, de
bom die de Yanks op Hiroshima gooi-
den.
Tot zijn leedwezen ontbreekt de
Volksempfänger in de expositie, de ‘Hit-
ler-radio’ waarmee de nazi’s in Duits-
land hun propaganda verspreidden. Bake-
liet maakte de fabricage goedkoop: elk ge-
zin z’n eigen radio. „Minimaal ontwerp,
fraaie vormgeving, de democratie van
het bouwen van Bauhaus zat er in, ieder-
een mooie dingen voor weinig geld. „Die
gedachte hebben de nazi’s aardig weten
te stelen nadat ze Bauhaus in Weimar
zelf verboden.” Zo adert de geschiedenis
al net zo door de spullen als koper-
sulfaat, waarmee ze de bakeliet zo mooi
konden laten vlammen.

O ver radio’s gesproken: in
de USA zorgde bakeliet
voor een andere door-
braak. Radiolampen wer-
den vervangen door tran-

sistoren (zoals ze hier jaren door Philips
in Zwolle werden gemaakt). Radio’s wer-
den piepklein, ze werden genoemd naar
de uitvinding; de transistor. Daarvoor
waren radio’s zwaar en stonden ze in de
huiskamer, en nu verhuisden ze in knal-
kleuren naar de tienerkamers, waar de
rock-’n-roll de natie in de grip kreeg.
Het verzamelen van Hans Davidson past
in de traditie. Zijn vader verzamelde ‘ob-
jecten over Zwolle’. Zijn grootvader ver-
gaarde antiek tafelzilver – een verzame-
ling die – net als zijn grootvader zelf –
de oorlog niet overleefde. Dat brengt
Hans Davidson na het interview tot een
aanvullend mailtje: „Het gaat ook om de
preservatie van historische objecten
voor volgende generaties. Dat geldt nog
te meer voor zeldzame of unieke voor-
werpen die soms honderden of duizen-
den jaren oud zijn. In feite bezit je deze
niet, maar ben je slechts de verzorger,
waarna weer een ander de zorg over-
neemt.” Voor hem is er de zekerheid dat
zijn zoon zich over zijn verzamelingen
ontfermen zal. „Niet omdat hij er ook
maar iets mee heeft. Meer uit sentimen-
tele overwegingen, denk ik”. Hoe dan
ook, deze verzamelingen leven voort.

Ik vind het soms
jammer dat ik iets
gevonden heb.
Verzamelen is jagen,
je schiet iets, daarna
zoek je iets anders

Ik heb een wetenschappelijke ach-
tergrond, als je je in een verzame-
ling ergens voor interesseert,
moet je wel in de diepte werken

�

“

bere grondtonen, het bruin van het calvinsime, het grijs van de lucht. De schenkkan die zo felrose is, komt uit Amerika, waar ze bakeliet juist de we-


