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Curieuzecollecties
Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt
verzameld. En als de verzameling eenmaal groot
genoeg is, komen nieuwsgierigen een blik werpen.

Tekst:Harry van Veen Foto’s: EPA, de musea

(VARENDDOORNEDERLAND,
BELGIË ENDUITSLAND)

Als je een kasteel wilt bezoeken,

moet je er normaal gesproken

zelf heen. In het geval van de

Vlotburg ligt dat anders: deze

burcht komt naar je toe, hij is

namelijk gebouwd op een schip.

Geestelijk vader, bouwmeester

en kasteelheer van de drijvende

vesting is de in Suriname gebo-

ren en getogen Lenny de Vries

die onder de tropenzon droomde

van een leven als middeleeuwse

ridder. Waar de Surinaamse jun-

gle al niet toe kan aanzetten.

Eenmaal in Nederland begon De

Vries alles wat met de middel-

eeuwen te maken heeft te verza-

melen. Met zijn collectie richtte

hij een reizende tentoonstelling

in. Daarmee trok hij door Eu-

ropa om te blijven steken in het

Duitse Freiburg, waar hij een

Martelmuseum stichtte.

Lenny had nu een middeleeuws

museum, maar zijn ultieme

wens, een eigen kasteel, was nog

steeds niet vervuld. Geld om er

een te kopen had hij niet, net zo

min als een leger om er een te

veroveren. Zelf bouwen dan? De

grote vraag was waar, want ei-

genlijk wilde hij zich nergens de-

finitief vestigen. Een ridder

hoort immers te reizen.

Al zijn wensen combinerend

kwam hij op het lumineuze idee

zijn kasteel dan maar te bouwen

op een vijftig meter lang binnen-

vaartschip. Met dat mobiele kas-

teel trekken ridder Lenny, zijn

jonkvrouw en een paard door

Nederland, België, Duitsland en

soms nog verder.

vlotburg.nl

Strijkijzers
(NOORDBROEK, GILZE
ENDEWIJK)

Nederland kent een levendige
kring van strijkboutverzame-
laars, jaarlijks terugkerende
strijkboutruilbeurzen, en last

but not least, drie complete
strijkijzermusea. Over een net
volkje gesproken.
Die drie musea staan ook nog
eens propvol met een grote
verscheidenheid aan strijk-
bouten die lijken op plamuur-
messen, boekensteunen, sol-
deerbouten, deurkrukken, wa-
felijzers, krultangen, operatie-
gereedschap en nog zo wat.
Het is duidelijk: onze voorou-
ders waren verslaafd aan
strijken. Van kleding en mut-
sen tot servetten en korset-
ten, alles werd langs een keur
aan strijkbouten gehaald.
Moderne strijkijzers stellen
goed beschouwd maar weinig
voor. Bolvormige pofmouw-
tjes zijn er niet mee strijken,
laat staan de sierlijke rondin-
gen in de kraag vanWillem
van Oranje, een kunststukje
vervaardigd uit meters keurig
gesteven en opgekruld kant.
De meest exotische strijk-
ijzers stammen zonder meer
uit de tijd van de industriële
revolutie. Kleine fabriekjes lij-
ken het wel, inclusief schoor-
steentjes. Deze strijkbouten
werden gestookt met gloei-
ende kooltjes, turf, spiritus of
kerosine. Regelrechte onge-
lukkenmachines waren de

strijkijzers voorzien van een
gasbrander en een lange slang
die aan het fornuis gekoppeld
moest worden. Jongens kijk
uit, moeder gaat weer strij-
ken!
De strijkbout is overigens al
heel lang onder ons. Zo’n dui-
zend jaar geleden streken die
ruwe onbehouwen Noorman-
nen hun jassen al met behulp
van afgeplatte glazen bollen
en bijenwas. Daarvan werden
de jassen glad en waterdicht;
twee vliegen in een klap.
De moderne mens heeft het
niet zo op dat tijd vretende
gestrijk, hij hult zich het lief-
ste in kreukvrije stoffen of be-
denkt mode waarin kreukels
juist hip zijn.
strijkboutenverzamelaars.nl

Kasteelboot

Met meer dan 400 bestemmingen wereldwijd,

voor iedere smaak een nieuwe ontdekking.

Boek nu t/m 14 maart 2011 op lufthansa.com

Proef het Avontuur
Een product van Lufthansa.
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