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De fresco’s van
de middenstand

’Sporen’ is het
thema van de Open
Monumentendag
volgend weekend.
Eric van den Berg
volgt de reclames
op de muren van
Kampen en Utrecht.

Waar slapen we?
Landal Sluftervallei Krimweg 102, De Cocksdorp (Texel),

0222-316214, www.landal.nl, sluftervallei@landal.nl. 251 Vakan-

tiebungalows op 34 hectare duingrond. Bungalows voor 4, 6 en 8

personen. Prijzen variëren (let op voordeelacties!), reken op 400

euro voor een 4-persoons bungalow in de herfstvakantie.
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H
et schaduwkabinet
moppert. Alles wordt
minder, al het ‘ouwe’
verdwijnt, vertellen de
mannen elkaar op het

pleintje bij de Vispoort van Kam-
pen. Bakker Kuijpers, ‘voor de rijke
leuj’, is weg, meneer Peddemors is
er niet meer voor een mooie pet of
regenjas, en sigarenhandel
’t Moortje heeft het loodje gelegd.
Alles is nu ‘C Duzend’.

Vindt het gehele schaduwkabi-
net – een titel die de groep heeft ge-
kregen van de rest van de stad om-
dat de oude mannen altijd overal
een mening over hebben. Daar op
dat ‘leugenbankje’, de andere bij-
naam. Ze komen bijna dagelijks
bijeen naast (of in) Café De Unie.
Om te praten, te roken of gewoon
te hangen – tot een uur of drie,
want dan is het tijd voor koffie bij
moeder de vrouw.

Het oude Kampen, het Kampen
van de kleine middenstand, is niet
meer. Bé (71): ‘Geen groenteboer
meer, geen slagers. Alleen al op de
Noordweg hajje er twee.’ Alles is
vervlogen. Opgeslokt door de su-
permarkt, Bakkerij Bart en Multi-
vlaai.

In het Kampen van vandaag
word je daar altijd aan herinnerd.
Wie vanaf het station over de
Stadsbrug de IJssel oversteekt, ziet
meteen heden en verleden van de
Hanzestad in één plaatje: op de
achtergrond het Schepentorentje
van het raadhuis en rechts de
Nieuwe Toren, en op de voorgrond
Café De Unie, met op zijn zijgevel
een enorme muurreclame die de
mannen van het schaduwkabinet
vervult met trots en weemoed.

‘HEINEKEN’S-BIER HET-MEEST-
G E TA P T ’, staat er in witte letters op
rood. Pardon, os-sen-bloed-rood,
benadrukken de Kampenaren,
want dat rood zie je haast niet
meer. ‘Het is de beroemdste recla-
me van de stad’, zegt George (61),
een van de hangouderen. Niet dat
hij de oorspronkelijke reclame
ooit heeft gezien – de meeste histo-
rische gevelreclames zijn grofweg
uit de periode 1900-1960 – maar de
muurschildering doet hem den-
ken aan weleer, aan de tijd dat
‘Schele Jannes’, met zijn glazen
oog, nog achter de tap stond.

Kampen telt een veertigtal histo-
rische muurreclames, ook wel
‘fresco’s van de middenstand’ ge -
noemd. Het zijn ook ‘sporen’, zo
bedacht de stichting Open Monu-
mentendag: tekens die terugwij-
zen naar een ver of nabij verleden.
Aldus staan de Kamper reclames in
het boekje Sporen , dat het thema
van volgend monumentenweek-
einde verklaart. Te midden van hu-
nebedden, grafheuvels, knotbo-

men, duifhuizen en behangsels.
Ook de stadsgidsen van Kampen

zullen tijdens de Open Monumen-
tendag paraat staan. ‘Wat wilt u
weten?’, zal Cor Adema (tevens
raadslid voor het CDA) de toeristen
vragen. Iets over de stadsmuur?
Iets over de bloeitijd van het Han-
zeverbond in de 14de eeuw? Iets
over de orgels in de Bovenkerk? Of
iets over de muurreclames waarop
hij zelf zo trots is omdat hij altijd
nauw betrokken was bij de restau-
ratie: bijvoorbeeld die van Kanis &
Gunnink’s Koffie en Thee (‘Vr a a g t
uwen winkelier!’) op de zijgevel
van Graafschap 28, of die van Bens-
dorp (‘Vraagt alhier de echte Kam-
per kruidkoek’) op de Bregitten-
straat.

En natuurlijk de muurreclame
op de zijgevel van Oudestraat 246,
tegenover de Mgr. Zwijsenschool,
waar Adema (58) nog meester en
directeur is geweest. ‘V.D. PUT’s BE-
SCHUIT IS KRACHT BESCHUIT’, met
louter letters, was begin jaren
tachtig de eerste historische
muurreclame die werd gerestau-
reerd, op initiatief van grafisch
vormgever/kunstenaar Bart Oost.
Een decennium later zou het Co-
mité Muurreclames Kampen (in-
middels opgegaan in Stadsherstel)
echt grip op de zaak krijgen: door
de jaren heen zijn er enkele tiental-
len reclames teruggetoverd.

Vaak aan de hand van oude
foto’s. Kalk van de muur, of de dik-
ke laag verf, en dan maar kijken
wat er te traceren en te reproduce-
ren viel. Bart Oost maakte het ont-
werp op overtrekplastic, waarna
een schildersbedrijf ermee aan de
slag kon. Rijwielzaak Reinier offer-
de een raam op de eerste verdie-
ping; daar hoorde de schildering

E en huisje in een bungalowpark,
een Landal Greenpark nog wel
– dat is nou echt iets waar ou-

ders en schoonouders mee aanko-
men. Gezellig een midweek met de
kleinkinderen, allemaal bij elkaar. En
we hebben al geboekt hoor. En dan
ga je maar, met je grut, want je ziet
zo'n midweek ook als een sociale
opdracht. En ach, het grut heeft er in
elk geval plezier.

Bungalowparken, denk je gemeen,
zijn de nieuwbouwwijken voor de re-
creant. Het is planmatig toerisme:
prefab tussendoorvakanties voor
mensen die zelf niks leuks kunnen
verzinnen. Overdag wat hangen
rond de witplastic tuintafel, 's
avonds steengrillen en als je pech
hebt een lekkere familieruzie tus-
sendoor. En als je geluk hebt meege-
nieten van de familieruzie in de bun-
galow naast de jouwe, want die
huisjes staan altijd lekker dicht op
elkaar, met hun kartonnen muren.

De uitnodiging kwam van de jubi-
lerende ouders (40 jaar getrouwd),
dus dan pak je het grut in de auto en
dan rij je, hoe dan ook, naar Texel.

Landal Greenparks heeft drie par-
ken op Texel. Dit park heet Slufter-

vallei, verwijzend naar het dichtbij-
gelegen natuurgebied. Het is zo
groot dat het een ringweg nodig
heeft. Verspreid over een duinig ter-
rein liggen 251 bakstenen huizen. Ze
liggen ver uit elkaar, de meesten 2-
onder-1-kap. Sommige staan zelfs
op een duintop.

En hé. Het is er onverwacht stil,
voor een bungalowdorp. Als je goed
luistert, hoor je de branding op het
strand slaan. En erboven hangt in-
eens... ja, dat is toch echt een bruine
kiekendief in die schitterende, hel-
dere waddenlucht.

Onze bungalow is van het type 4E.
Het is een mindervalidenbungalow,
vrijstaand. We zijn niet mindervalide
maar hebben wel drie kinderen van
een bewerkelijke leeftijd meege-
bracht. Dan is zo'n gigantische,
drempelloze badkamer een uit-
komst. De meubilering is degelijk en
niet zo oubollig als je zou verwach-
ten, de uitrusting compleet, de vori-
ge huurders hebben zout en kruiden
en thee achtergelaten - niets ergers
dan een vakantiehuis waarvan de
keuken leeg i s.

We zetten de ramen open en rui-
ken de heerlijke, zoutige wind. Bu-

1. De Vriendschap Een gouwe ouwe maar nog steeds leuk: de
dagtocht naar Vlieland met motorschip De Vriendschap. Vervol-
gens vervoer per omgebouwde MAN-vrachtwagen, die dichtre-
gels trekt over de zandplaat Vliehors en dan per fiets naar Oost-
Vlieland. Op tijd een kaartje kopen bij de kiosk (Vuurtorenweg
100, De Cocksdorp). Waddenveer.nl en vliehorsexpres.nl

2. Catamaranzeilen Op het strand bij De Cocksdorp (paal 33) is
zeilschool De Eilander gevestigd. Aardige mensen, uitstekend
materiaal, fantastisch snelstromend vaargebied tussen Vlieland
en Texel. Huur een boot als je kunt zeilen (40 euro per uur),
neem lessen als je dat niet kunt (145 euro voor 5 uur), of zeil
mee met een ervaren catamaranzeiler. www.deeilander.nl

3. Asperges Bert en Meina Keijser telen asperges, en hoe. De
aspergetijd is net voorbij, maar in het seizoen staan de bestel-
busjes van betere restaurants voor de deur van hun boerderij-
winkel. Ongeren 5, Den Burg. www.texelseasperge.nl.

4. Lepelaars Natuurlijk is de Slufter een fijn wandelgebied,
maar daar gaat iedereen al naartoe. Probeer het zuidwesten
eens, de Mokbaai, de Horspolders en De Geul. Die liggen vlakbij
de veerhaven, waar de boot uit Den Helder afmeert. De Geul
heeft een mooie lepelaarskolonie. Kaarten en routes bij de VVV.

5. Vis eten Voor verse en gerookte vis onmiddellijk naar Oude-
schild: bij Vispaleis en Rokerij Van der Sar (Heemskerkstraat
15), of bij de Texelse Visspecialist (Schilderweg 256). Ga op vrij-
dagmiddag, als de kotters terugkomen van zee en afmeren aan
de haven, en de vrouwen en kinderen hun vissermannen na
een week afwezigheid weer begroeten.

X Texel

Gert-Jan van Teeffelen

Marian Holthuis

Jan Hunin

Eric van den Berg

De Volkskrant bedrijft
onafhankelijke reisjournalistiek.
De redactie van de bijlage en de
internetsite is vrij in onderwerp-
keuze en wijze van presentatie,
zonder commerciële of andere
inmenging. Reizen van
verslaggevers kunnen (deels)
bekostigd worden door derden,
maar zonder toezeggingen over
het resultaat.

Nederland
Kampen

ren zijn er niet. Voor drie keer het
geld hadden we zo'n huisje kunnen
huren in de duinen van Midsland aan
Z e e, maar waarom zouden we? En
de kinderen hebben de speeltuinen
ontdekt, inclusief een waterbaan.
Kunnen wij een boek lezen, of gaan
vissen op het strand.

In de bungalow staan twee kratten
met boodschappen. Die had moeder
de vorige dag al besteld, op de
Landal- internetsite. Er ligt een brief-
je bij de boodschappen: sorry dat we
het door u bestelde merk chips niet
konden leveren, we hebben een an-
der merk gekozen, mocht het niet in
orde zijn dan halen we het op.

De mevrouw van de fietsenver-
huur pompt nog even de banden
goed op.

De grootouders willen nog een
weekend langer blijven - regelen ze
voor je.

Service!
We hebben de grootouders maar

voorgesteld alvast te boeken voor
volgend jaar. Gezellig een midweek
met de kleinkinderen – nu hopen dat
ze meegaan. En als het even kan, de
schoonfamilie ook.

Toine Heijmans

van Bensdorp’s cacao. Heineken
betaalde mee aan de reclame op
de gevel van Café De Unie; anders
had daar nu een neonreclame ge-
zeten, zegt barkeeper/eigenaar
Rein.

Kampen zette de toon. Andere
gemeenten volgden: Haarlem,
Delft, Valkenburg, Utrecht, Am-
sterdam – om er enkele te noemen.
Kennis en enthousiasme komen
samen in de Stichting Tekens aan
de wand, waarvan Oost bestuurs-
lid is. Geheid dat hij een stijve nek
heeft na een wandeling in welke
stad dan ook. Altijd kijkt hij om-
hoog, de muurreclame is zijn le-
ven. In Kampen kent hij ze één
voor één, maar hij weet net zo
goed dat er in Amsterdam Oud-
West een grote zit op de hoek van
de Jan Pieter Heijestraat en de Bor-
gerstraat, in groen, geel en rood.
‘Ypma. Hoeden en Petten. Is een
paar jaar geleden gedaan.’

Open Monumentendag(en)

’Wat wilt u
weten? Iets over
de orgels in de
Bovenkerk?’

n De Open Monumentendag
2008 is volgend weekeinde:
zaterdag 13 en zondag 14 sep-
tember. Zo’n 350 gemeenten
doen mee, met (gratis) evene-
menten, rondleidingen en
openstellingen. Sommige
plaatsen hebben het gehele
weekeinde een programma,
bij andere is het of de zater-
dag, of de zondag. Zie voor
het volledige programma
w w w. o p e n m o n u m e n t e n-
d a g. n l .

n Het thema van dit jaar is
Sporen, met de nadruk op ar-
cheologie en bouwhistorie.
Het thema is breed: het kan
variëren van sporen in het
landschap (resten van waterli-
nies, kasteelruïnes, veldkrui-
sen), sporen in stad en dorp
(brinken, gapers, muurrecla-
mes, gevelstenen) tot sporen
in een monument (puien, stuc-
werk, stoffering). De Stichting
Open Monumentendag heeft
een boekje uitgegeven: S p o-
ren, geschreven door Annet
Pasveer (7,50 euro).

n Kampen heeft een nieuwe
route uitgestippeld: Sporen
langs de IJssel. Deze is ook na
Open Monumentendag, in
Kampen enkel op de zaterdag,

te lopen. Op 35 historische lo-
caties in de binnenstad zijn
verklarende bordjes geplaatst.
Voor wie meer aandacht wil
voor de oude gevelreclames:
gewoon vragen aan de stads-
gids. Zelf een route doen is
mogelijk: de VVV (Oudestraat
151) heeft de folder M u u r r e c l a-
mes in Kampen te koop voor
2 , 9 5   e u r o.

n Ook in de stad Utrecht is een
reclameroute te lopen, op ei-
gen gelegenheid. De gemeente
verkoopt het boekje H i s t o r i-
sche Muurreclames Utrecht (4
euro) in het informatiecentrum
aan de Vinkenburgerstraat 26
(de Neudeflat). Tijdens de
Open Monumentendag, ook
hier op zaterdag 13 septem-
ber, is er geen specifieke aan-
dacht voor de gevelreclames.
De nadruk ligt op tien ‘iconen’,
waaronder het Domplein, de
Hamburgerstraat en De Hoge
Woerd in Leidsche Rijn.
w w w. o p e n m o n u m e n t e n
dagutrecht.nl

n Voor een overzicht van ge-
velreclames in Nederland, zie
w w w. g e v e l r e c l a m e s. n l .
Stichting Tekens aan de wand:
w w w. h i s t o r i s c h g e v e l r e c l a-
m e s. n l .

Het is een kwestie van leren kij-
ken. Van anders kijken. Dan vertelt
ook een plein als het Neude in
Utrecht een heel verhaal. Op de ge-
vel van Eet & Drinkgelegenheid De
Beurs is, zit een bord met ‘Water -
dichte dekkleeden te huur & te
koop’: hier zat in de 19de eeuw zeil-
makerij Lammerts van Bueren. In
restaurant ’t Hoekhuis, op de hoek

van de Catharijnesingel en de
Schroeder v.d. Kolkstraat, zat vori-
ge eeuw een levensmiddelenzaak,
is te lezen op de zijgevel. Handig
op de route naar het Academisch
Ziekenhuis, dat daar toen nog zat:
wie naar het bezoekuur ging, kon
hier snel nog even fruit kopen.

Het is ook een kwestie van an-
ders door de stad lopen. De grote
winkelstraat van Kampen, de
Oudestraat, verraadt meer dan je
denkt. Ga eens bij elektronicazaak
Dixons naar binnen en kijk links:
daar zit een reclame van de eens zo
beroemde White Ash-sigaren, een
herinnering aan de sigarenstad
die Kampen ooit was (een op de
drie Kampenaren werkte in de si-
garenindustrie). Hier, op nummer
48, zat sigarenwinkel ’t Moortje;
nu staan er rekken met Playstation
2-spellen en iTunes-cadeaubon-
nen.

Op ander muren is te lezen dat je
voor een rijwiel bij Potkamp moest
zijn, en voor een goed stukje vlees
op de Kalverhekkenweg 20 (‘Slage -
rij van J.L. van Dooren is je adres’).
Melkbrood, tafelbeschuit en kam-
perroggebroodjes kocht je bij De
Korenschoof, voor kamperkoekjes
ging je naar W. Siemerink.

‘Het is een ontdekkingstocht
door de geschiedenis’, zegt restau-
rateur Oost (57). ‘In stijl: ik zie veel
invloeden van de Jugendstil. Maar
ook wat betreft inhoud: er waren
kennelijk veel bakkerijen hier. Er
was ook een beschuitfabriek, in de
tijd dat Kampen nog aan de Zui-
derzee lag. Al dat beschuit ging
mee op de schepen naar Indië.’

Soms blijft het puzzelen en gis-
sen. Eén reclame luidt: ‘... N TE
HUUR’. Vermoedelijk hoort daar
‘FIETSE’ of iets dergelijks voor te
staan, maar dat weet niemand ze-
ker. ‘We maken pas iets als we het
zeker weten’, zegt Oost. Om die re-
den blijft ook de Bato-fietsreclame
in de Heerensmitsteeg nog even
verborgen. Als alle gegevens com-
pleet zijn, zal daar een fietsend
meisje in witte jurk tevoorschijn
komen, gedragen door een grote
arend of een adelaar.

‘We ontdekken nog steeds nieu-
we reclames’, zegt Oost. ‘Maar het
is wel steeds lastiger er iets mee te
doen. Je moet door allerlei proce-
dures, en voor je het weet, ben je te
laat. Dan is iemand zijn huis aan
het opknappen en is de gevel com-
pleet vernieuwd of overschilderd.’

De mannen van het schaduwka-
binet zien de reclames als een her-
innering aan ‘het stukje gemoede-
lijkheid’ van vroeger. Toen ze nog
overal konden biljarten; nu doen
ze dat enkel nog bij café Vreden-
burg. Ze kunnen zich ook troosten
met een klein sigaartje, een ‘fant -
je’, bij De Olifant. Of met een Kam-
per Slof. Want die haal je nog
steeds bij banketbakker Smit.

Muurreclames in Kampen en Utrecht. Boven: de beschuitreclame van V.d. Put, op de hoek van de Oudestraat en de Kerkstraat in Kampen. On-
der, links: speculaasreclame van M.J. Top & ZN. op de Plompetorengracht in Utrecht. Rechts: de Heineken-schildering op de zijgevel van Café De
Unie, IJsselkade 49, Kampen. Fo t o ’s Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Videoverslag
n Muurreclames in Kampen:
een zoektocht vol weemoed
volkskrantreizen.nl/video


