
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               Johan Soetens 
Het was maar goed dat hij als hobby had het verzamelen van flessen.  

Zijn baan als leraar en beoogde opvoeder van ontspoorde jeugd vormde weliswaar voor menig jonge randcrimineel de 

laatste kans op een ordentelijk bestaan vóór de gevangenisdeur zich achter hen zou sluiten maar de 

onberekenbaarheid, agressie en soms hopeloosheid die deze jonge mensen kenmerkte was voor deze leraar bij tijd en 

wijlen echter intens stressvol. Daarom was het goed dat de school waar hij werkte dicht bij de Niagarakloof gelegen was 

zodat hij na afloop van zijn werk langdurig langs de oever van de Niagara rivier kon zwerven. Zijn naam: Peter 

Jablonski en hij woonde en werkte in de wijk Suspension Bridge in het stadje Niagara Falls (ca. 50.000 inwoners) in de 

staat New York. Aan de andere kant van de rivier ligt een gelijknamig stadje in de Canadese staat Ontario. Op zijn 

wandelingen vond hij af en toe een oude fles en op een dag kreeg hij een onaanzienlijk plat medicijnflesje in handen van 

het pharmaceutisch bedrijf Eugene Laurier (1892-1909). Over dat simpele flesje is niet veel te vertellen maar over de 

afbeelding daarop des te meer. Vanaf dit punt zullen wij er daarom het zwijgen toe doen en verder dat kleine flesje aan 

het woord laten.  

Flessen vertellen immers verhalen. De opening heet niet voor niets mond(ing).  

 

De Niagara watervallen zijn tegenwoordig een 

terecht veel bezocht en spectaculair 

natuurverschijnsel maar waren zo'n tweehonderd 

jaar geleden vrijwel alleen bij de Indianen bekend, 

een aantal bevoorrechte rijke touristen 

uitgezonderd. Vanaf het midden van de 19e eeuw 

werden echter zowel in Amerika als in Canada 

spoorlijnen aangelegd en dat deed het tourisme 

naar deze streek enorm toenemen. Gekomen aan 

de oevers van de woeste rivier eindigde echter de 

reis. Om naar de overkant te komen moest men 

naar een rustiger deel, zo'n drie kilometer 

stroomafwaarts, en van daar met een stoombootje 

oversteken. Geen wonder dat men al spoedig ging 

nadenken over een mogelijkheid om de 

Niagarakloof te overbruggen. Een vurige 

voorstander daarvan was de Canadese zakenman 

William Merritt wiens zoons, op reis door Europa, 

uitvoerig geschreven hadden over een 

spectaculaire, in 1834 gereed gekomen hangbrug 

met een spanwijdte van 273 meter. Deze lag over 

de Zwitserse rivierkloof van de Saane bij 

Freibourg, Zuid-Westelijk van Bern gelegen. Het 

nauwste punt van de Niagarakloof, vanwaar men 

bovendien een prachtig gezicht had op de 

'Rainbow Waterfall' was 240 meter. Zou het 

mogelijk zijn daar ook zo'n hangbrug te bouwen?   

Onderhandelingen tussen de Canadese regering en 

de staat New York voerden in 1846 tot oprichting 

van een Canadees en een Amerikaans 

De 273 meter lange hangbrug uit 1834 over de kloof van de 

Zwitserse rivier Saane nabij Freibourg. 



constructie-bedrijf en een uitnodiging aan een aantal ingenieurs om ontwerpen in te dienen. De wedstrijd werd 

gewonnen door de eerste Amerikaan met een Europese ingenieursopleiding, Charles Ellet jr. (1810-1862) die een 

brug ontworpen had met een houten dek, waarop ruimte voor voetgangers en wagens maar waar ook treinrails op 

lagen. De wagons zouden dan met paarden over de brug getrokken moeten worden. 

Ja, en daar sta je dan aan de rand van die woeste, 

70 meter diepe kloof, met de opdracht in je zak en 

met maar één gedachte; 'Hoe krijg ik die kabels 

naar de andere kant?' Overbrengen met een 

stoombootje? Geen schijn van een kans bij deze 

stroming. Vastmaken aan een af te schieten 

kanonskogel? Niet mogelijk. Gelukkig had 

Leonardo Da Vinci al lang geleden een oplossing 

bedacht. Ellet loofde een beloning uit van vijf 

dollar voor de jongen die kans zou zien met een 

vlieger te kloof te overbruggen. Dat geld werd 

gewonnen door de 16-jarige Homan Walsh die 

met een bootje overstak naar de Canadese oever 

en, gebruik makend van de heersende 

windrichting na enkele pogingen uiteindelijk kans 

zag zijn vlieger op Amerikaanse grond te laten landen. Door aan het vliegertouw steeds dikkere touwen te knopen 

kon uiteindelijk een 2,2 cm dikke gevlochten staalkabel als eerste verbinding tussen houten, 12 meter hoge torens 

worden opgehangen.  

2,2 cm lijkt me niet zo veel en ik denk dat geen van onze lezers daar 

graag aan zouden bungelen maar Charles Ellet had een soort van 

metalen mand laten maken met twee zitplaatsen die met rollers aan de 

kabel konden worden bevestigd. Hij wilde die gebruiken om mensen en 

materialen over te brengen en op 13 maart 1848 gaf hij zelf het 

voorbeeld door zich daarin naar de overkant te laten trekken en weer 

terug en dat alles in vijftien minuten. De mand is nu een museumstuk 

maar in die dagen een touristische trekpleister van jewelste. Voor éen 

dollar per persoon kon men de rit maken. Zo' n 130 personen per dag 

deden dat en dat leverde Ellet, tegen de afspraken met de 

opdrachtgevers in, een aardig extra inkomen op. Het leverde hem ook 

grote frictie met hen op, hetgeen uiteindelijk tot zijn ontslag zou leiden.  

Hoe dan ook, gebruik makend van die eerste kabel slaagde men er in 

een tijdelijke hangbrug te bouwen. Op 1 augustus 1848 werd die, 232 

meter lang en 2,4 meter breed, officieel in gebruik genomen. Ellet was 

de eerste die er met paard en rijtuigje over reed, niet gehinderd door het 

feit dat er nog geen railing was aangebracht. De brug moest dienen als 

werkplatform voor een te bouwen permanente verbinding waarover ook 

treinen moesten rijden maar Ellet zou dat niet 

meer meemaken. Voor het eind van het jaar 

werd hij weggestuurd en de taak om een 

permanente spoorwegbrug te bouwen werd in 

1851 toevertrouwd aan de Duitse immigrant 

John Augustus Roebling (1806-1867) één  

van de eerdere mededingers naar de 

bouwopdracht, die een ontwerp had gemaakt 

 

Boven: De mand waarmee Ellet op 13 

maart 1848 voor het eerst de overtocht 

maakte. 

(Collectie Buffalo Historical Society) 

Daaronder: Links John Augustus 

Roebling; Rechts: Charles Ellet jr. 

De spoorbrug uit 1855. De schilder heeft zich duidelijk laten 

inspireren door de vroegere afbeelding uit 1848. 



 

met twee lagen, waarvan de bovenste 

bedoeld was voor de spoorverbinding. 

Roebling bouwde met Duitse grondigheid 

aan weerszijde twee stenen, Egyptisch 

aandoende pilonen: torens van 25 en 27 

meter hoogte die een gewicht van 5,4 

miljoen kilo konden torsen. 27 cm. dikke 

kabels, ieder bestaande uit meer dan 3000 

staaldraden moesten de brug ophouden. 

Tesamen met een groot aantal borgkabels 

kon de constructie een gewicht van meer dan 

6 ½ miljoen kilo dragen. Na vier jaren 

bouwen reed op 8 maart 1855 met een 

voorzichtige snelheid van 13 kilometer per 

uur de eerste passagierstrein over deze eerste 

spoor-hangbrug ter wereld, getrokken door 

de 23 ton wegende locomotief London, éen 

van de zwaarste exemplaren in die tijd. Daarmee was een historische spoorverbinding tot stand gekomen tussen 

Canada en Amerika. In de komende 25 jaar zouden er gemiddeld vijftig treinen per week gebruik van maken. De 

brug werd wereldberoemd maar nog beroemder werd de eveneens door Roebling ontworpen Brooklyn Bridge in 

New York waarvan hijzelf het gereedkomen niet meer heeft meegemaakt. De Brooklyn Bridge bestaat nog steeds 

maar zijn Niagarabrug niet meer. Die werd in 1897 

vervangen door een modernere constructie, de Whirlpool 

Rapids Bridge. Tegenwoordig vormt een stalen boogbrug 

de belangrijkste verbinding tussen beide landen. 

Voor het zover was zou Roebling's brug nog eenmaal het 

toneel zijn van een spectaculaire overtocht. Op 1 januari 

1876 had zich een grote menigte verzameld op de brug en 

langs de oevers van de rivier om te zien hoe de 23 jarige 

Maria Spelterini geblinddoekt de kloof  overstak op een 

gespannen kabel. Zij droeg zware gewichten aan haar 

voeten en verrichtte haar toer op de weg terug achteruit 

lopend. Hoe gek kun je het maken? 
 

En wat heeft dat alles nu met flessen te maken? Helemaal niets.  

Maar zeg eens eerlijk, zou deze geschiedenis tot U gekomen zijn zonder dat kleine flesje?   

Of heeft U toch liever dat het zijn mond houdt? Daar is een probaat middel voor, een STOPPER. 

Bronnen: Peter Jablonski; 'A Boy, a Bridge, a Kite and a Bottle'  Antique Bottle & Glass Collector mei 2017 

                 Div. Wikipedia en website Niagara frontier. com 


