


Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 alternatief voor deze kruiken. Archimedes (287 - 212 voor Chr), deGriekse wis- en natuurkundige, kwam tot hetformuleren van zijn beroemde wet toen hij ineen tot de rand met water gevulde badkuipstapte: ' een vast lichaam, ondergedompeld ineen vloeistof, staat bloot aan een opwaartsedruk die gelijk is aan het gewicht van de ilVv ........«Ktmui mrfiefttiiajrMOuinriusulMnliiut' ' ? . HUgutaiJi Iditrpdutt. VjeruiinnnuiBumtb^:'- 2. De Heilige familie. Miniatuur in het Gelijdenhoek van Kathart na van Kleef. Utrecht, ca 1440. New York Pierpont Morgan Library. 1. Emmertje, gevonden te Vechten. verplaatste vloeistof. Bij opgravingen naar Romeinse vestigingenen castellums uit de eerste eeuwen na Chr. teVechten zijn Italiaanse wijnvaten,tonfunderingen en een emmertje gevonden (afb.1). Het emmertje is gevonden in een put en isbijzonder stevig van konstruktie. Uit eenminiatuur (afb. 2) van ca. 1440 blijkt datkuipwerk ook voor andere doeleinden

wordtgebruikt. Het geeft de voorloper van onzekuipstoel te zien. Op een 16e eeuwse afbeelding (afb. 3) vaneen kuiper die met een drijfhout of slagijzer eneen kuipershamer de houten banden of hoepels 3. De kuiper, 16e eeuwse afbeelding. 342





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 boerenleven. Antiquairs maicen indie tijd al jacht op fraaie exempla-ren, in de wetenschap dat hetspoedig met de ambachtelijkekuiper gedaan zal zijn. In 1966verschijnt in de ZwitserseVereniging voor Volkskunst eenartikel in een serie over uitstervendeambachten door Wilhelm Egloff'Ein Fass wird aufgesetzt', hetopzetten van een vat. Dit artikelhandelt over het uitstervendeambacht van de kuiper. Nauwkeur-ig wordt stap voor stap het makenvan een wijnvat voor het nageslachtvastgelegd. Oude Gereedschappen Bij oude houtberoepen is hetmeestal de gewoonte dat degereedschappen en hulpwerktuigendoor de houtbewerker zelf gemaaktworden. Uit deze primitievegereedschappen zijn de lateremoderne uitvoeringen ontstaan.Reden genoeg om enkele van dezegereedschappen af te beelden, tebeginnen met de gereedschappenvan de Tonnelier uit deencyclopedie van Diderot, afb 5. Kuipers na 1750 in IJsselstein In het Register van

Nering-Doende-Luiden uit het Oud Archiefvan IJsselstein staat te lezen: Den 21 maart 1776: Steven Flink, kuiperen coopman in kalk. Den 25 maart1776: Ary Benschop, kuiper.Gerardus Bredie, als kuiper. Den13 dito maart 1777: is aan Cornelis 5. Oude gereedschappen in gebruik bij de kuiper:! bosje houten hoepels, 2 bosje biezen, 3 steun voor het in- en uitwendig bewerken van het kuipwerk, 4 snij-of snitselbank (kuiperswerkbank), 5 omgekeerde rijschaaf voor het strijken van de duigen, 6 strop om duigen tegen elkaar te trekken, 7 strop, 8 steekpassers, 9 steekpassers, 10 t/m 14 onderdelen van strop 7,15 t/m 20 onderdelen van strop 6. Bredie geaccordeerd (toegestaan)als kuipersbaas te mogen werken totden 1 november a.s., moet dan wederom omcontinuatie (voortzetting) versoeken. Den 18october 1781: is als laatste over deze periodeaan Dirk de Jong op zijn versoek geaccordeerd om het kuipen te mogen excerceren (uit teoefenen). In de eeuw daarop volgend valt in hetregister der uitgegeven patenten het volgende

telezen onder nummer: 209/226 Huih Capel1847/48 afgegeven patent zonder zegel. 266 344







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 naar de onderkant maar naar de bovenkant, tenbehoeve van de stabiliteit en het voorkomenvan uitstromen aan de bovenkant. In de kam of kamton wordt uit aangezuurde Goudse kaasvonn. Naar grootte genummerdvan no. 4 tot no. 20, uitgevoerd in teakhout metteakhouten volgers. 'Edammer' kaasvonn; sterk afwijkend van H. Goudse kaasvonnen met volgers. de Goudse kaasvonn, een teakhouten kuipjevoor oplopende ronde kaasjes van 2 tot 6 kg. 'Mcdkemmer' (aft 9); ronde kuip met eeninhoud van 10 tot 36 liter in 8 maten metknophengsel, uitgevoerd in teakhout. Ook zijner tonemmers, dwz dat de emmer een buikjeheeft. Enkele prijzen uit 1930: een wringtobbe van 10 en II, Gloria karn waarbij het plompen of stoten gemechaniseerd is. Later volgt het roteren d.m.v. stoom-, mens-, dier- ofelektrokracht(ll). melk de boter afgescheiden. Boter kan gemaaktworden uit melk (roomboter) of uit wei(weiboter). Bij een heftige beweging verticaalof rondkantelend komt de boter vrij uit de

melkof wei. De verticale methode, ook stoot- ofplompmethode genoemd, bestaat uit een dikkestok (de pols) die van onderen voorzien is vaneen ronde houten schijf met gaten, welke wordtop- en neerbewogen. In plaats van een polsspreekt men in het midden/westen van het landook wel van een 'trei+huppelaar'. De pols gaatdoor een ronde opening in de tweedekselhelften. Het spreekt haast vanzelf dat hetop- en neerbewegen van de pols, vooral bijgrote kamen een vermoeiende bezigheid is.Deze beweging wordt later gemechaniseerd.Ook honden, ezels en paarden zijn hiervoorgebruikt. De verticale beweging die vrijmoeilijk te mechaniseren is, wordt latervervangen door een meer horizontale beweging.Eerst met stoomaandrijving van een centraalaandrijfsysteem en later met een elektromotor.Vanzelfsprekend is dan de pols in het deksel enkambodem gelagerd en voorzien van schijven. 9. Schouderjuk met 2 melkemmers. gemiddelde grootte (300 1.) voor handbedieningf. 75.-, een weikuip van 2001. f. 35.- en eenGoudse kaasvonn no. 20 f 20.- De

boterbereiding 'Karnton' (afb. ! 1 midden en 10); een rondegerende kuip, meestal uitgevoerd in eenmaatverscheidenheid van enige liters (denk aanhet boterkamen in de oorlog), tot soms wel 300liter met als houtsoort teakhout. Het kenmerkvan een kamton is niet de gebruikelijke gering 347







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 maat 1/1, 1/2, 1/4 of 1/8, ofwel tonnen van 100,50, 25, of 12,5 liter. Een 1/1 ton bevat 900 tot1000 stuks haringen, afhankelijk van de groottevan de haring en of het volle of ijle haring is.Een 1/1 ton is gelijk aan een kantje en 17kantjes is een last. De natte kuiper werkt vooral op de kade ofin de pakkerijen. Hier werden de van boordkomende tonnen geopend door het lichten vande kopband, waardoor het deksel verwijderdkon worden. Hierna wordt er gesorteerd en hetpekelnivo en het aantal haringen bijgevuld.Door het aan boord pekelen krimpt de haring.Vanaf 1582 wordt de keuring van haring dooreen keurmeester landelijk verplicht. De nattekuiper is altijd in de buurt van de keuring wanthij pakte de haring over in tonnetjes voor dehandel, of sluit de deksels van de gekeurdeharingtonnen. Wellicht komt hier de ongunstigeterm 'kuiperijen' vandaan, want metongeregelde visaanvoer en een groteverscheidenheid van belanghebbenden kan ergemakkelijk iets

misgaan. Uit oude stukkenblijkt dat er ondanks keurmeesters en keuringennogal wat klachten zijn. De visserijkuipers maken ook 'breels',spitstoelopende genummerde tonnetjes, om deplaats van het visnet aan te geven en om het netdrijvende te houden. Uit de geschiedenis van de kuiperij van defirma K. Knoester en Zonen te Scheveningen,schat men het maken van de tonnen op wel100.000 per jaar. Het vervangen van eenkapotte duig kostte niet meer dan 15 minuten.In een latere periode werden de tonnenwaterdicht gemaakt met parafine. Sinds 1978 is het bedrijf Knoester de enigevrij grote kuiper voor de visserij, met eengemechaniseerde produktie. Het verlies aanvisserij-orders wordt gecompenseerd door deproduktie van bloemkuipen en regentonnen,prullenbakken, paraplustandaards enrelatiegeschenken. De kuiper voor de alcoholische dranken. Dranksoorten kunnen in 3 hoofdgroepen worden verdeeld: wijn, bier en gedistilleerd. Defust (verzamelnaam voor vaten en tonnen voordrankopslag) dient als opslag van drank in hetgroot en

voor smaak- en geurverbetering.Kruiken en flessen dienen als huis- enwinkelopslag en als verpakking voor dekapende klant. De opslagfunctie en deverbetering van smaak en geur is voor de kuiperzeer belangrijk, want dit beslag op fust geeft dekuiper veel werk. Voor drankopslag worden traditioneel eikenen tamme kastanjebomen gebruikt. Dezehoutsoorten, vooral eiken, leveren niet alleengoed werkhout, maar bevatten tannine. Juistdeze looistof dient ter verbetering van hetboeket (geur en smaak). Wanneer tannine eenongunstige of niet gewenste uitwerking heeft opde drank moet het kuipwerk gereinigd wordenmet een soda-oplossing of worden voorzien vaneen beschermingslaag. Kuipwerk voor wijn Bij de druivenoogst wordt in Duitstaligelanden van een 'butte' gebruik gemaakt. Het iseen gekuipt, met schouderriemen draagbaar transportkuipje, dat inallerlei vormengemaakt wordt, somsmet een gestoffeerdrugdeel.Het legen vande butte gebeurt danover de schouder; viahet meest hollegedeelte. Dit lastig tevervaardigen kuipwerkmet zijn

veleverschillenderondingen, werd doorde Nederlandsekuipers uiteraard nietvaak gemaakt. Ook hetmaken van wijnvaten15. Butte met draagriemen is voor de Nederlandsevoor transport van kuipers niet dede druiven naar de belangrijksteverzamelplaats.         bezigheid. 350













Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 1.   Twee bijlen met breed blad, voor hetruw bewerken van duigen enkloofmes voor kloven van duigen. 2.    Recht, hol en rond haal- of trekmes,voor bewerkingen naar de kuiper toe. 3.    Snij-of snitselbank. 4.    Kuipersblok, voor het op werkhoogtevan de duigen. 5.    Kuipersrijschaaf, voor het strijken vande duigvoegnaden. 6.    Ronde schaaf met vlakke zool, voorhet bewerken van kuipwerk. 7.    Kuiperhamer, voor het aandrijvenvan de banden. 8.    Blokschaaf, voor het inwendig bewer-ken van tonnen en vaten. 9.    Kroos- of kimschaaf, In diversevormen, voor het lopen van een groefvoor de bodem. 10. Schaaf met ronde zool, voor het lopenvan een ondiep hol op de plaats vande kroos. 11.  Fox- of trekmessen, voor het opzuive-en van de binnenkant van kuipwerk. 12.  Kuipersdissel met haak, voor hetschuinmaken van de koppen van deduigen. De haak voor het aanslaanvan de kopband. Voorts een rechtespookschaaf voor het opzuiveren vande buitenkant. 13. 

Ruimer en 3 boren voor het makenvan deuvel- en spongaten. 14. Tapse boor en frees, voor het naborenen frezen van spongaten. 15.  Klauw- en klinknagel met tegenhouder.De klauw is voor het gelijk of uit elkaarwrikken van duigen. De tegenhouderwordt in het aambeeld gebruikt alshulpmiddel bij klinken van de banden. 16.  Haal- of trekmessen voor het gelijkwer-ken van te repareren, ingezette, duigen 17.  Houten spookschaafje om smalleduigen aan de binnekant te bewerken. 18.  Kort, dik, kuipersmes voor allerleidoeleinden. 19.  Twee typen slag- of drijfijzers metgroefje aan de onderzijde voor hetaanslaan van de ijzeren banden. Bijhouten hoepels zijn ze van hout. 20.  Schaafje met holle zool, voor het be-werken van de buitenkants kuipwerkop de draaibank. 21.  Recht krul- of gerfschaafje met rondezool voor het binnenzijds bewerkenvan enkel gerend kuipwerk. 26. Overzicht van de meest gebruikte handgereedschappen in de kuiperij. 356



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 27. De kuiperij in vol bedrijf. Links onder: twee breels voor het drijvend houden van de haringvleet. In het midden links zien we het met de strop indraaien van de waaier en het verhitten afbranden boven een vuurkorfOp de achtergrond wordt op het aambeeld een band geklonken. Precies in het midden is het 'krozen' met kroos- ofkimschaafte zien. Uiterst rechts het aandrijven van houten hoepels m.b.v. een drijfhout en dissel en daarnaast wordt een vat of ton opgezet. duurzaam. Het in eiken aanwezige tannine kande smaak en houdbaarheid van de inhoudbeinvloeden, waardoor bij huishoudelijk enzuivelkuipwerk voor een'andere, meestallichtkleurige, houtsoort wordt gekozen.Vandaar de benaming 'witte kuiper'. Verdermoet het onderscheid tussen 'natte' (voorvloeistoffen) en 'droge' (voor droge stoffen)kuiper vermeld worden. In de nu volgendebeschrijving van het maken richten we onszoveel mogelijk op de natte kuiper vandubbelgerend kuipwerk, kuipwerk dus met eenbuik.

Zoals de maker van houten schepen kiestvoor overwegend kromme stammen kiest de kuiper voor rechte. Hij kort de eikestam op delengte van de benodigde duigen met watovermaat. Met het grootste en zwaarstekloofmes wordt de stam in vieren gekloofd. Deduigen worden zoveel mogelijk met een lichterkloofmes kwartiers uit de kwarten gehaald,d.w.z. in de richting van het hart van de stam.Soms kan een dosse voordeel bieden; dwars opde hartrichting. Dit vanwege het kromtrekkenin de breedterichting. Bodems die vlak dienente blijven, moeten met zorg gekloofd worden.Waarom wordt het kuiphout niet gezaagd, zalmen zich afvragen? Gekloofd hout is absoluutrecht van draad, sterker bij buigen enwaterdicht. Gezaagd kuiphout waarin de 357



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 28. Kuiperij aan het einde van de vorige eeuw. Geheel links zien we het voegen van een duig m.h.v. de schuinstaande kuipersrijschaaf. In het midden en rechts zijn twee kuipers bezig met het geren van een duig op het kuipersblok. binnenkant en met een hol trekmes voor debuitenkant. Anderen geven de voorkeur aan eentotale bewerking als het kuipwerk in elkaar zit.Zware duigen maakt men in het midden dunnerom ze later wat makkelijker te kunnen buigen.In plaats van het kuipersblok kan de kuiper ookgebruik maken van een snij- of snitselbank ofvan beide. Nu volgt een precies werkje, nl. het voegenvan de duignaden op de kuipersrijschaafHierbij wordt de rijschaaf niet over het houtbewogen maar beweegt de kuiper het hout overde schaaf Voor de juiste schuinte en breedtevan de duigen maakt hij gebruik van een houtenmal, waarin de grootste en kleinste duigbreedte,alsmede de schuinte van de duigen aangegevenzijn. Bekijkt men kuipwerk met een buik

danblijkt veelal dat de duigen niet van gelijkebreedte zijn. Ook smal hout vindt zijn weg in de draadrichting scheef Ican lopen, leidt totkuipwerk wat van binnen naar buiten vochtdoorlaat; zweten. Het gekloofde hout wordtdaarna met enige ruimte opgetast tot hetbeendroog is. Het kloven is zwaar ennauwkeurig werk. Te dik hout vraagt later veelverspanende arbeid en licht hout voldoetonvoldoende aan vereiste sterktenormen. 'Een goede kuiper maakt zo min mogelijkspaanders'. Later wordt het hout in kwarten geleverd enmet behulp van een lint- of cirkelzaag op diktegeschulpt; in de lengte uitgezaagd. Na hetdrogen volgt het sorteren; scheluw getrokken-en warrige duigen worden uitgesorteerd. Op hetkuipersblok worden met behulp van (kant)bijlof stootmes de geringen aangebracht. Sommigekuipers bewerken nu de platte kant van deduigen, met een rond trekmes voor de 358



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 29. Kuiper H. Meester uit Amersfoort bezig met het voegen van een duig. kuiperij. Wanneer de duigen gestreken zijn, volgt hetopzetten van het kuipwerk. Hiervoor zijn eenaantal methoden: de kuiper zet tweetegenovergestelde duigen vast met eenlijmklem aan de vormband en vult de rest op.Een handige kuiper doet het eventueel zonderlijmklemmen. Door het aanbrengen van eenvormband, dit zijn 10 mm of meer dikke ijzerenbanden, op de plaats van kop of hals, ontstaateen waaier. Door de tapse vorm (de geer) lopende duigen aan de onderzijde uiteen. Nu is het dekunst om de uitwaaierende duigen dicht tekrijgen. Dit kan niet zonder deze te verhitten ofte branden. Dit gebeurt over een open metalenvuurkorfje, waarin houtafval, 'mot', wordtverstookt. Door het kuipwerk aan debinnenzijde te verwarmen en de buitenkant natte houden wordt het hout buigzaam. Door hetaandrijven van weer andere vormbandendwingt de kuiper de duigen naar binnen. Somsmoet het verhitten of

branden herhaald worden. 30. Opzetten van de kuip met vormband. 359







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 34.Het opzuiveren van de buitenkant van een kuip, welke aan de binnenzijde d.m.v. een stop is gemonteerd op de draaibank. Een vormband is verwijderd; op de achtergrond zien we een lintzaag voor het rond zagen van de bodem. 35. Doorsnede van een vast deksel met twee kant- en middenstukken, versterkt met deuvels. De schuine kantenpassen in de kroos of kim welke rijkeleijk voorzien wordt van linmeelpap trgrn lekkage; links op de afbeelding. 362



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 van de bodem met de steekpasser kan wordenbepaald, zie afb. 36. De bodem bestaat al naar gelang de grootteuit 3 of meer delen. De naden worden versterktdoor houten pennetjes (deuvels) en tegen degeringste vorm van lekken voorzien van eenbies. Later worden de houten deuvelsvervangen door tweepuntige metalenpennetjes.In het midden van het land betrekt dekuiper zijn biezen uit de Nieuwkoopse plassen.Deze biezen in de bodemnaden bevorderen inhoge mate de waterdichtheid. Wanneer debodemdelen aaneengevoegd zijn, worden zemet een smalle spanzaag rondgezaagd. Dan resihet opschaven van de bodem en het voorzienvan schuine kanten, d.m.v. de bodemschaaf, ditis een om een spijker ronddraaiende schaaf metdaaraan gemonteerd een stuk geperforeerdestrip, voor variatie in de diameters. Ook doormiddel van een stoot- of haalmes kan deschuine kant er aan gelopen worden. Door hetlichten van de kopband en eventueel dehalsband ontstaat er een

ruimte om de bodem inde kroos te monteren. Bij gesloten buikigkuipwerk geldt dezelfde werkwijze voor hetdeksel. Door het beurtelings verwijderen van debanden kan de kuiper met behulp van eenspookschaaf de gehele buitenzijde opzuiverenen gladmaken. Voor de langshout bewerkingenaan de binnen- en buitenzijde blijkt het grotevoordeel van gekloofd hout. Dit hout isrechtdradig, wat zich gemakkelijker laatbewerken dan gezaagd hout. Gesloten kuipwerkmoet voorzien worden van een spongat metstop. Hiervoor wordt een rechte lepelboorgebruikt, die gevolgd wordt door een tapse boorof sponfrees om het gat taps te maken.Kuipwerk voor vloeistoffen dient als laatste nogvoorzien te worden van een houten tap oftapkraan. Hierna wordt de buitenkant nog bewerkt opeen draaibank met de draaiguts of met eenschaaf met in de lengte een holle zool, voorzienvan messing bekleding tegen slijtage.Schuurmachines zorgen dan voor heteindresultaat. Na een lakje of vemisje glimt het 36. Kuiper Van Veen uit Aarlanderveen heeft met de steekpasser in de kroos

of kim van het vat de maat genomen: 1/6 van de omtrek is de straal waarmee hij hier een cirkel trekt op de nog ruwe bodem. Van Veen werkte meer dan 60 jaar in de kuiperij en mocht op 78-jarige leeftijd de zilveren 'houtzaagmolen' in ontvangst nemen. De hoogste eer in het houtvak. 37. Bodemschaaf voor het aanlopen van schuinekanten aan de bodem. 363



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 fraaie kuipwerk de koper tegemoet. En dekuiper? Hij gaat door om weer een anderprachtig stuk kuipwerk te vervaardigen, dat hijvoorlopig niet mag versagen! Blij te zijn een ambachtsman Blij te zijn een kuiper Is er soms niets om blij te zijn Dan drinken wij de restjes wijn. We kloven, drogen, hakken schaven Branden, buigen, foxen draven Ten leste is het vat gereed Hoe? Voor u een vraag voor ons een weet! Nawoord Met veel plezier hebben de schrijversgegevens en afbeeldingen verzameld van dekuiper. Dit is in de eerste plaats te danken aande bereidwillige medewerking van velepersonen en instanties. Hierbij willen wij dankzeggen aan: : J. Bakker, kuiper te Bodegraven: A. Blom, kuiper te Alphen aan den Rijn: Jac. Blom en P. Sanders, kuipers teWoerden: Dochters van A.J. den Dunnen, laatstekuiper te IJsselstein: fa. W.H. Knoester te Scheveningen: H.W. Luten, gemeentearchivaris teIJsselstein: M. Meester, kuiper te Amersfoort: Biermuseum de Boom te Alkmaar:

Heineken klantenservice te Zoetermeer: Kaasmuseum te Bodegraven : Museum Het Catharijneconvcnt te Utrecht: Nationaal Gedestilleerd Museum te Schiedam: Nederlands Openlucht Museum te Arnhem: Visserijmuseum te Vlaardingen Voorts danken wij de redaktie van deHistorische Kring IJsselstein voor de hulp bijhet korrigcren en opmaken van de teksten. Literatuur : J. van Bakel, Het Kuipersvak, Taal en Tongval, 1962. : J.H.F. Bloemers e.a.. Verleden Land.: M. Eyk, Het maken van een biervat, Amstelbrouwerij, 1967.: H. Geerts, De Cupcrie, Jaarboek Twente 1968.: Jack Hill, Country Crafts, London 1979.: John E. Horslcy, Tools of the Maritimc Trades.: Kenneth Kilby, The Cooper and his Trade.: Herbert Kindlcr, Berufskundc des Handwerks, Fachliche Reihe: 32.: W.H. Knoester, Geschiedenis van de fa. Knoester en zonen te Scheveningen.: J. en C. Luiken, 100 Vcrbeeldinge van Ambachten, 1694.: R. Morren, De Brabander, Kuipers te Tienen, 1962.: Jean Taransaud, Le Livre de La Tonnellerie, 1976.: Frederik J. Weijs, Met Beide Handen, 1984. 364


