
'Mrjn oudste kruik stamt ult ongeveer 1770'
Kruiken in soorten en 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 ijsbloe-
men op de toen nog enkel-
glazen ramen van de
slaapkamer verschenen.
We kregen een kruik mee
naar bed.In die tijd was
dat een ijzeren exemplaar,
die gevuld werd met ko-
kend water en omhuld
werd met een door moe-
der of oma gebreide of ge-
haakte kruikenzak. Om t'e
voorkomen dat je je voe-
ten zou branden.

De expositie leert ons dat de
geschiedenis van de kruik
veel verder teruggaat. "Mijn

oudste kruik stamt uit onge-
veer 17'10", wijst Arend de
Nobel, Krimpenaar en sa-
mensteller van de tentoon-
stelling. Een tinnen kruik,
wurvan hij aan de hand van
het er in geslagen merkteken
zelfs heeft kunnen achterha-
len"wie de tinnengieter was.
De heer De Nobel bezitzo'n
driehonderd kruiken en ande-
re beddenwarmers" waarvan
er ongeveer tweehonderd ten-
toon.worden gesteld. De ver-
zameling bestaat naast krui-
ken onder andere ook uit
beddenstenen, beddenpan-
nen, kerk- en rijtuigstoven,
handkruikjes en elektrisch
verwarmde kruiken.
De heer De Nobel en zijn
echtgenote bezoeken regel-
matig antiek- en curiosa-
markten en daar is zrjnverza-
melwoede ontstaan. Een jaar
of vijftien geleden begon hij

er mee en nu denkt hij een re-
delijk complete collectie in
bezirte hebben. "Ik ken in-
middels nog een stuk of tien
mensen die dezelfde hobby
hebben", zeCthjj "en hun
verzamelingen kennende
weet ik dat er in mijn uitstal-
kasten niet zo heel veel ont-
breekt." Maar hij blijft na-
tuurlijk doorzoeken. Op
iedere rommel-, antiek- of
curiosamarkt maakt hij een
rondje op zoek naar nieuwe
exemplaren, "Die ik natuur-
lijk âltijd voor een prikkie
probeer te bemachtigen",
lacht hij. Soms worden hem
zelfs bijzondere exemplaren
aangeboden, zoals een kruik
die stamt uit de Eerste We-
reldoorlog, gemaakt van een
handgranaat. En soms vindt
hij iets aparts, zoals een gep-
opnagelde kruilç die na een
stevige schoonmaakbeurt af-
komstig bleek te zijn van een
koperslager uit H3arlem, die
De Nobel heette. "Ja, dat
bleek ook nog een ver fami-
lielid." .
Arend de Nobel verzamelt
niet alleen; hij verdiept zich
ook in de geschiedenis van
de beddenwarmers. Dat leid-
de tot een indrukwekkende
catalogus met veel wetens-
waardigheden over ieder ob-
ject -in te zien op de tentoon-

stelling- en tot een boekwerk-
je waarin hij de historie uit-
.voerig beschrij ft .'Afhanke-
lijk van de beschikbaarheid
en prijs van de materialen-
veranderde de kruik in de
loop der eeuwen", doceert
hrj. *Op een gegeven moment
was tin te duw voor de gewo-
ne man en kwamen er kope-
ren en messing kruiken op de
markt. Daarna kwamen zink,
aluminium, chroom en ijzer
in zwang. Er zijn zelfs mar-
meren en emaillen kruiken.
De elektrische kruiken uit de
vorige eeuw werden van ba-
keliet gemaakt." Ook de ma-
nier waarop de kruiken wer-
den verwarmd veranderde in
de loop derjaren. In den be-
ginne werden stenen in vuur
verwarmd en in pannen ge-
stopt, later werden het kool-
tjes en weer later werd vooral
warm water gebruikt.
Al met al een interessante
tentoonstelling. Nog tot 7
mei te zien in het streelonu-
seum (at iedere dinsdag tot
en met zaterdag van 14.00 tot
17.00 uur geopend is. Daar is
voor lieflrebbers vân het boe-
renleven in de Krimpener-
waard overigens nog veel
meer te zien. dus we advise-
ren belangstellenden er ten
minste een hele middag voor
uit te trekken.

Arend de Nobel. (Foto: Sem van der Laan)


