
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

E i e r d o p j e s  o p  v o e t  
 
Op zondag 22 januari 2012 laat Maria Vergeer uit Stevensbeek haar verzameling eierdopjes zien aan de bezoekers van de 
verzamelbeurs. Maria meldde zich spontaan aan om een tentoonstelling te houden met haar verzameling na een artikel in 
het tijdschrift van de noordelijke Maasvallei over verzamelaars die prat zijn op hun verzameling. Ook Maria is heel trots op 
haar grote verzameling eierdopjes.  
 

 
 
Begin 
Het is nu 16 jaar geleden dat ze met 
haar verzameling eierdopjes begon. Op 
dat moment ging ze met haar huidige 
vriend/man samenwonen. Al op haar 44e 
werd ze weduwe. Haar zoon was toen 
15 en jarenlang heeft ze samen met 
hem de boerderij gerund. Toen hij vol-
wassen was en zelf een vrouw had werd 
het tijd voor Maria om de boerderij te 
verlaten. In haar nieuwe huis liepen de 
keukenkastjes net niet tot bovenaan 
door. Er bleef een heel klein randje tus-

sen de bovenkant van de kastjes en het 
plafond. Het randje was net hoog ge-
noeg om wat eierdopjes op voet erop te 
zetten.  
Bij een antiquair vond ze 3 mooie eier-
dopjes waarbij ze gelijk dacht dat het 
 

 
 

leuk zou zijn om die bovenop de kastjes 
te zetten. De eierdopjes hieronder waren 
de eerste eierdopjes die ze kocht.  
 

 
 



 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Deze eierdopjes waren ook bepalend 
voor de andere eierdopjes in haar ver-
zameling. Alle eierdopjes in haar verza-
meling zijn van wit porselein en ze heb-
ben een voetje. Verder zit er in alle eier-
dopjes iets blauws. Inmiddels schat ze 
dat ze meer dan 1000 eierdopjes heeft. 
Het mooiste vindt ze de eierdopjes met 
bijvoorbeeld een Delfts blauwe bloeme-
tjesopdruk.  
 

 
 
Opbergen 
Alle eierdopjes in haar verzameling 
staan steeds tentoongesteld in haar ei-
gen huis. Alle muren in haar keuken en 
bijkeuken staan er vol mee. Ze is nog 
steeds op zoek naar nieuwe eierdopjes, 
maar die moeten dan wel precies aan de 
eisen voldoen. Als ze er dan een gevon-
den heeft dan komt die in de plaats van 
1 eierdopje wat ze wat minder mooi 
vindt. Haar verzameling breidt op die 
manier dus niet meer uit. Alleen haar 
verzameling ruilmateriaal breidt wel uit. 
Om haar eierdopjes tentoon te stellen 
heeft ze haar hele keuken en bijkeuken 
volhangen met kruidenrekjes. Die zijn 
precies groot genoeg om de eierdopjes 
op te zetten. Oorspronkelijk zaten er 
latjes voor, maar die zijn er afgehaald 
omdat de eierdopjes er anders niet tus-
sen pasten. Soms zijn er ook meerdere 
kruidenrekjes aan elkaar vastgemaakt 
om op die manier een groot rek te krij-
gen. Maria kwam ook eens bij een win-
kel die ermee ophield in de winkel hing 
een heel groot rek vol met eierdopjes, 
maar er stonden maar 18 eierdopjes in 
die in de verzameling van Maria pasten. 
Het rek mocht ze alleen meenemen als 
ze alle eierdopjes kocht. Ze kocht er 18 
voor € 1 per stuk, maar daarna belde ze 
nog een paar keer naar de winkel en uit-
eindelijk mocht ze het grote rek op ko-
men halen. Dat is het rek wat rechts op 
de grote foto staat. De laatste tijd vindt 
ze weinig eierdopjes en kruidenrekjes 
meer op rommelmarkten. Omdat de ei-
erdopjes open staan, moeten ze ieder 
jaar allemaal afgewassen worden. Dan 
gaan ze stuk voor stuk het afwaswater in 
en plankje voor plankje wordt schoon-
gemaakt en weer netjes teruggezet. Ze 
is er dan wel een paar dagen druk mee 
om ze allemaal af te wassen.  

Verzamelbeurs in Utrecht 
Ze gaat nog ieder jaar wel een dag naar 
de grote verzamelbeurs in Utrecht en 
daar vindt ze toch ook ieder jaar nog wel 
wat eierdopjes. Een paar jaar terug 
stond daar ook een hele kraam vol met 
eierdopjes. Ze heeft er toen 80 gekocht 
en er zaten hele mooie bij, maar ook erg 
dure. Het was een heel werk om ze al-
lemaal heel thuis te krijgen. De tas met 
eierdopjes woog erg zwaar en de reis 
was lang. Toch was ze erg blij met haar 
aankoop want er zaten hele mooie bij. 
 
Miskoop 
Een keer heeft ze echt een miskoop ge-
daan. Ze had een heel mooi eierdopje 
gekocht wat bezaaid was met mooie 
blauwe sterretjes. Toen haar dochter het 
echter voor haar af ging wassen dreven 
de sterretjes al snel op het water. 
 
Koningshuis 
Maria is ook heel erg trots op haar eier-
dopjes met afbeeldingen van het Neder-
lands Koningshuis. Ze heeft er in totaal 9 
met afbeeldingen van het Nederlands 
Koningshuis. Vooral op de eierdopjes 
van onderstaande serie is ze heel trots 
en ze zou de serie ook graag uitbreiden. 
 

 
Klederdrachten  
Ook heeft ze 6 eierdopjes die ook duide-
lijk tot 1 serie horen met klederdrachten 
erop. Die vindt Maria ook erg mooi. Ze 
heeft altijd een lijstje bij met de namen 
van de klederdrachten die ze al heeft: 
Zeeland, Twente, Friesland, Volendam, 
Drente en Marken. Ze hoopt nog eens 
andere klederdrachten tegen te komen 
op markten 
 

 
Ruilmateriaal 
Inmiddels heeft ze al 86 eierdopjes die 
niet meer in de rekjes passen en/of die 

ze dubbel heeft en die ze wel zou willen 
ruilen tegen eierdopjes die beter in haar 
verzameling passen. Haar dochter heeft 
ze wel eens voor haar gefotografeerd en 
op marktplaats gezet. Een man had er 
op gereageerd, maar jammer genoeg is 
het niet echt tot contact en een ruil ge-
komen. Zoals op de foto hieronder heeft 
ze 3 bakken met dubbelen.  
 

 
Molentjes 
Naar eierdopjes met molentjes is ze niet 
meer op zoek voor haar verzameling. Ze 
vindt dat ze er al meer dan genoeg heeft 
met molentjes erop en er moet wel wat 
variatie in haar verzameling blijven. Aan 
de zijkant van haar keukenblok heeft ze 
2 rekjes hangen met 24 moleneierdop-
jes, maar ook tussen de andere eierdop-
jes staan er nog regelmatig met een mo-
lentje. 
 

 
Tentoonstelling 
Op zondag 22 januari 2012 laat Maria 
Vergeer haar verzameling eierdopjes, 
zien aan de bezoekers van de verza-
melbeurs in Eerde. Op de verzamel-
beurs in Eerde kan van alles verzameld 
en geruild worden. Het is voor iedere 
verzamelaar de moeite waard om eens 
een kijkje te komen nemen. 
 
door Hannie van Duijnhoven 
secr. van de afdeling Oost-Brabant 


