'Mrjnoudste
kruikstamtultongeveer
1770'

Kruikenin soortenen maten
Doon Snu vl,n nnn LlaN,
KRIMPENA/D IJSSEL.
De expositie'Bed en
Kruik'in streekmuseum
Crimpenerhof roept
jeugdherinneringen op
aande jaren zestig toen de
winters streng waren, de
meeste huizen nog niet
centraal verwarmd waren
en er regelmatig ijsbloemen op de toen nog enkelglazen ramen van de
slaapkamer verschenen.
We kregen een kruik mee
naar bed.In die tijd was
dat een ijzeren exemplaar,
die gevuld werd met kokend water en omhuld
werd met een door moeder of oma gebreide of gehaakte kruikenzak. Om t'e
voorkomen dat je je voeten zou branden.

Arend de Nobel. (Foto: Semvan der Laan)

er mee en nu denkt hij een redelijk completecollectiein
bezirte hebben."Ik ken inmiddels nog een stuk of tien
mensendie dezelfdehobby
hebben", zeCthjj "en hun
verzamelingenkennende
weet ik dat er in mijn uitstalkastenniet zo heel veel ontbreekt." Maar hij blijft naDe expositieleert ons dat de
tuurlijk doorzoeken.Op
geschiedenis
van de kruik
iedererommel-, antiek- of
veel verder teruggaat."Mijn
curiosamarktmaakt hij een
oudstekruik stamt uit ongerondje op zoek naar nieuwe
veer 17'10",wijst Arend de
exemplaren,"Die ik natuurNobel, Krimpenaar en salijk âltijd voor eenprikkie
menstellervan de tentoonprobeerte bemachtigen",
stelling. Een tinnen kruik,
lacht hij. Somswordenhem
wurvan hij aan de hand van
zelfs bijzondere exemplaren
het er in geslagenmerkteken aangeboden,zoals eenkruik
zelfs heeft kunnen achterhadie stamtuit de EersteWelen"wie de tinnengieter was.
reldoorlog, gemaaktvan een
De heerDe Nobel bezitzo'n
handgranaat.En somsvindt
driehonderdkruiken en ande- hij iets aparts,zoalseengepre beddenwarmers"waarvan
opnageldekruilç die na een
er ongeveertweehonderdten- stevigeschoonmaakbeurtaftoon.wordengesteld.De ver- komstigbleekte zijn van een
zamelingbestaatnaastkruikoperslageruit H3arlem, die
ken onder andereook uit
De Nobel heette."Ja, dat
beddenstenen,
beddenpanbleek ook nog eenver faminen, kerk- en rijtuigstoven,
lielid." .
handkruikjes en elektrisch
Arend de Nobel verzamelt
verwarmdekruiken.
niet alleen; hij verdiept zich
De heerDe Nobel en zijn
ook in de geschiedenis
van
echtgenotebezoekenregelde beddenwarmers.Dat leidmatig antiek-en curiosade tot eenindrukwekkende
marktenen daaris zrjnverza- catalogusmet veel wetensmelwoedeontstaan.Eenjaar
waardighedenover ieder object -in te zien op de tentoonof vijftien geledenbegonhij

stelling- en tot eenboekwerkje waarinhij de historieuit.voerigbeschrijft .'Afhankelijk van de beschikbaarheid
en prijs van de materialenveranderdede kruik in de
loop der eeuwen",doceert
hrj. *Op een gegevenmoment
was tin te duw voor de gewone man en kwamen er koperen en messingkruiken op de
markt. Daarnakwamen zink,
aluminium, chroom en ijzer
in zwang. Er zijn zelfs marmeren en emaillen kruiken.
De elektrischekruiken uit de
vorige eeuw werden van bakeliet gemaakt."Ook de manier waarop de kruiken werden verwarmd veranderdein
de loop derjaren.In denbeginne werden stenenin vuur
verwarmd en in pannengestopt, later werdenhet kooltjes en weer laterwerd vooral
warm water gebruikt.
Al met al een interessante
tentoonstelling.Nog tot 7
mei te zien in het streelonuseum (at iedere dinsdagtot
en met zaterdagvan 14.00tot
17.00uur geopendis. Daaris
voor lieflrebbersvân het boerenlevenin de Krimpenerwaard overigensnog veel
meerte zien. duswe adviseren belangstellenden
er ten
minsteeenhele middagvoor
uit te trekken.

