
Earl Silas Tupper werd geboren in 1907. Hij was een ambi
tieuze jongeman en vastbesloten om voor zijn dertigste zijn 
eerste miljoen te verdienen. In 1928 volgde Tupper een cursus 
boomchirurgie met de bedoeling om zijn eigen bedrijf op het 
gebied van boomchirurgie en tuinarchitectuur te beginnen. 
Ondanks de economische depressie ging het zijn boom
chirurgie en kweekbedrijf begin jaren ‘30 voor de wind, 
waardoor hij een aantal van zijn ideeën en uitvindingen kon 
uitwerken. In 1936 ging Tupper Tree Doctors uiteindelijk toch 
failliet, maar Tupper bleef optimistisch over de mogelijkheden 
om enkele van zijn uitvindingen te ontwikkelen en te produ
ceren. Datzelfde jaar ontmoette hij Bernard Doyle, de grond
legger van Viscoloid, de kunststofdivisie van DuPont. Hij ging 
in 1937 voor DuPont werken, maar bleef daar slechts een jaar. 
Tupper profiteerde van de opgedane ervaring met de vorm
geving en productie van kunststoffen en begon voor zichzelf. 
In 1938 richtte hij de Earl S. Tupper Company op en maakte 
hij reclame voor de vormgeving en vervaardiging van  
industriële kunststofproducten in Leominster, Massachusetts. 
De zaken gingen goed tijdens de oorlog, omdat Tupper Plastics 
verschillende defensiecontracten in de wacht wist te slepen 
voor de fabricage van onderdelen voor gasmaskers en signaal
lampen voor de marine. 

Na de oorlog verlegde Tupper zijn aandacht naar de ontwik
keling van kunststoffen voor de groeiende consumentenmarkt.  
Veel van zijn eerste ontwerpen, waaronder kunststof sandwich
prikkers, sigarettenkokers en een onbreekbare beker voor 
de badkamer, werden aangeboden als extra’s bij andere 
producten. De ontwikkeling van kunststoffen stond in de 
jaren ‘40 nog in de kinderschoenen en de afzetmarkt voor 
kunststofproducten was beperkt vanwege de reputatie van 
kunststoffen, die als broos, vettig, onwelriekend en over het 
geheel genomen onbetrouwbaar golden. Tuppers bijdrage 
aan de verbetering ervan was tweeledig. Ten eerste ontwik
kelde hij een methode om zwarte polyethyleenbrokken, een 
afvalproduct van de olieraffinage, om te zetten in een stof die 
flexibel, stevig, nietporeus, nietvettig en doorschijnend was. 
Daarnaast ontwierp hij het Tupperafsluitdeksel, een lucht en 
waterdichte afsluiting die gebaseerd was op het deksel voor 
verfbussen. 

Eind jaren ‘40 maakte Tupper kennis met Thomas Damigella
(in Massachusetts) en Brownie Wise (in Florida), handelaren  
in huishoudelijke producten. Tupperware maakte onderdeel 
uit van het assortiment, dat zij verkochten via Stanley Home 
Products. In 1948 bespraken Tupper, Damigella en Wise alter
natieve distributiemogelijkheden voor Tupperware, waarop 
kort daarna een nieuw type home party werd gelanceerd: 
de Tupperwareparty. Het werd, en is nog altijd, het enige 
verkoopkanaal voor Tupperware. Brownie Wise werd in 1951 
benoemd tot vicepresident van het bedrijf, genaamd  
Tupperware Home Parties, een functie die ze bekleedde tot 
1958 toen Tupper het bedrijf aan Rexall verkocht voor zestien 
miljoen dollar. 

Met Tupperware werd de huisvrouw een gemakkelijker en 
meer flexibel leven beloofd. Bovendien kon ze, door zelf de 
producten aan te bieden, haar eigen inkomen verdienen. 
Volgens de wervingsreclame van Tupperware kon ze op die 
manier zelfs haar eigen auto bij elkaar sparen. Om de party’s 
goed te laten verlopen en de omzet te maximaliseren werden 
er instructieboekjes gemaakt waarin de dames allerlei tips 
konden vinden om hun klanten te verleiden. Brownie Wise 
toonde veel respect voor het verkoopteam. Een bekende 
uitspraak van haar was: “Als wij goed zijn voor de mensen, 
zullen zij goed zijn voor het bedrijf.”

Deze tentoonstelling, afkomstig uit de collectie Hageman, 
toont Amerikaanse Tupperware uit de jaren ‘40, ‘50 en ‘60. 
Het overzicht geeft een beeld van een succesvol product dat 
een van de iconen van de Amerikaanse droom is geworden.

plastic fantastic



Earl Silas Tupper was born in 1907. He was an ambitious 
young man and determined to earn his first million by the 
time he was thirty. In 1928, he took a course in tree surgery, 
with the idea of setting up his own tree surgery and land
scaping business. Through the early thirties, the landscaping 
and nursery business continued to grow and thrive, despite 
the Depression, enabling Tupper to pursue some of his ideas 
and inventions. Even after Tupper Tree Doctors was forced 
into bankruptcy in 1936, Tupper remained optimistic about his 
ability to develop and manufacture some of his inventions.  
In 1936, Tupper met Bernard Doyle, the inventor of Viscoloid, 
the plastics manufacturing division of DuPont. He went to 
work for DuPont in 1937, but stayed there only one year. 
Tupper took the experience he had gained in plastics design 
and manufacturing at DuPont, and struck out on his own. 
In 1938, he formed the Earl S. Tupper Company, advertising 
the design and engineering of industrial plastics products 
in Leominster, Massachusetts. Business was good during 
the war, because Tupper Plastics was able to garner several 
defence contracts, moulding parts for gas masks and Navy 
signal lamps. 

After the war, Tupper turned his attention to developing  
plastics for the growing consumer market. Many of his 
earliest designs, which included plastic sandwich picks,  
cigarette cases, and an unbreakable tumbler for the 
bathroom, were offered as premiums with other products. 
Plastics were still in its infancy in the forties, and the 
commercial market for plastics product was limited by 
plastic’s reputation for being brittle, greasy, smelly and 
generally unreliable. Tupper’s contributions were twofold. 
First, he developed a method for purifying black poly
ethylene slag, a waste product produced in oil refine
ment, into a substance that was flexible, tough,  
nonporous, nongreasy and translucent. Second,  
he developed the Tupper seal, an airtight, watertight 
lid modelled on the lid for paint containers. 

In the late 1940s, Thomas Damigella (in Massachusetts) and 
Brownie Wise (in Florida) were selling household products 
through Stanley Home Products. Purchasing through local 
plastics distributors, both began offering Tupperware as part 

of their product line. In 1948, Tupper met with Damigella  
and Wise to discuss a new distribution plan. Modelled on  
the home party plan pioneered by Stanley Home Products 
and expanded and refined by Brownie Wise, the home party 
plan became and remains the exclusive outlet for Tupperware.  
Wise was named Vice President of the company (named 
Tupperware Home Parties) in 1951, a position she held until 
1958, when Tupper sold the company to Rexall for $16 million. 

Tupperware promised housewives an easier and more flexible 
lifestyle. Moreover, it gave them the chance of making an 
independent income by selling the products themselves. 
Tupperware’s recruitment materials suggested that they 
might even be able to save enough to buy a car. To help them 
organise the parties and maximise turnover, the company 
issued instruction booklets offering tips on how to encourage 
customers to buy. Brownie Wise showed great respect for her 
sales force, often saying that if the company was good to its 
people, they would be good to the company. 

This exhibition comes from the Hageman collection and 
showcases American Tupperware from the 1940s, ’50s and 
’60s. It provides an overview of an iconic product that has 
become a symbol of the American dream. 
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