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Graag willen wij het aantal Vrienden van het Klompenmuseum uitbreiden. Meldt u aan als nieuwe
Vriend. U ontvangt dan een acceptgiro met toegangspasje voor 2 personen.
Tevens ontvangt u jaarlijks 2x Museumberichten.
Misschien zijn er in uw omgeving familie, vrienden,
buren of kennissen die ons werk en het museum
ook willen ondersteunen.
Zij kunnen zich aanmelden via onderstaande bon.
Ondergetekende wordt Vriend van het Internationaal Klompenmuseum à 20,00 Euro per jaar
Naam: ……..…………………………………….…….
Adres: ………………………………………………….
Woonplaats: …………..………………………………
………………………….
(handtekening)
Deze bon kunt u zenden aan:
Internationaal Klompenmuseum
Postbus 13, 9765 ZG Paterswolde
Of deponeren in de brievenbus bij het museum
Sponsor Museumberichten: Zalsman Groningen bv

berichten

vrienden van het Internationaal Klompenmuseum

EXPOSITIE 2013

ALGEMENE INFORMATIE
BESTUUR

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
Henk Brilman
Bertus van den Hof (pr)
Sjoerd van der Wulp

Museumberichten: redactie
Jan Tent
coördinatie Vera Polling
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Internationaal Klompenmuseum
Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde
Tel. 050 - 309 11 81
Correspondentieadres:
Postbus 13, 9765 ZG Paterswolde
Bankrekening 31.58.56.041
Openingstijden: periode 1 april - 1 oktober.
Dinsdag t/m zondag - 14.00 - .17.00 uur.
Groepsbezoek buiten de normale openingstijden
tot ± 60 personen, op afspraak. Speciale prijzen
voor groepsbezoek. Januari tot april gesloten.
Reservering via tel. 050 - 309 11 81.
Website: www.klompenmuseum.nl

Bij klompen gaat de aandacht meestal uit naar de
voorzijde: de vorm, kleur en versiering van de kap
en de punt. In 2013 laten we zien dat met name
diverse buitenlandse klompen voorzien zijn van
fraaie hakken. In de volkskunst wordt bij de klomp
veel aandacht gegeven aan de vorm en positie van
de hak. Natuurlijk staan naast Nederlandse ook
Europese klompen in de expositie. In de expositie
nemen de bijzondere klompen met de lange scherpe punt, uit het dal van Bethmale in de Franse Pyreneeën, ook een prominente plaats in. Pascal
Jusot, een Franse klompenmaker, maakt nu nog
deze klompen. In het museum vertelt men u de
legende van deze klompen van Bethmale.

BOEK

Na een lange tijd van voorbereidingen heeft een
drietal medewerkers van het klompenmuseum het
boek: ‘Klompen vol verhalen’ samengesteld. De
auteur is Jan Tent. Malik Nehal heeft het fotowerk
en de research verzorgd. Aukje van der Weg heeft
de redactie en vormgeving gedaan. Het is een
boek met 35 verhalen over klompen uit de museumcollectie met daarbij veel bijbehorende informatie. In de museumberichten zijn reeds enkele van
deze verhalen gepubliceerd. Het is een eenmalige
interne editie en is op 15 oktober 2012 aan het
bestuur aangeboden.

Opvallend bij dit model is ook de verbrede wreefrand, die puntig toeloopt.

Ruim voor de zomervakantie in 2012 heeft het
klompenmuseum de basisscholen in Eelde, Paterswolde, Eelderwolde en Yde aangeboden een gastles ‘Klompen de wereld in’ te komen geven in september. Obs Centrum, MAS, Mariaschool en obs
Ter Borch hebben zich hiervoor aangemeld. In de
gastlessen is aandacht besteed aan het maken
van klompen en aan de grote verscheidenheid van
de klomp, afhankelijk van het land van herkomst.
Aan deze gastles is een ontwerpwedstrijd voor de
leerlingen gekoppeld. De ontwerpwedstrijd is gewonnen door Machteld Brouwer uit groep 4c van
obs Ter Borch. Het ontwerp van Machteld is uit de

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Maar er zijn er
nog meer: de ‘Leiderdorpers’, Nijkerker puttertjes’,
‘Monnickendammertjes’, ‘Rijnlanders’, ‘tuters’,
‘Volendamse kartelklomp’ enzovoort. Speciale modellen die vervaardigd zijn in een bepaalde plaats
of streek, maar helaas is dit alles nu geschiedenis!

DRENTSE GEZEGDEN

ONTWERPWEDSTRIJD

In de buurt van Rijssen komt het model de
‘Rijssense kraok’ voor met een aparte neusvorm.

Ien huus speult zien vrouwe op de klomp, as e wat
teveule praoties hef.
(zijn vrouw is thuis de baas)
Schieven lig twee klompies achter Anreep.
(de dorpjes liggen dicht bij elkaar)
Hij pist nog liever ien de klomp dan det hij een neie
pot kocht.
(hij is erg zuinig)
Hij mus neudig de klompen veur het gat hebben.
(hij moet straf hebben)
Oonze buurmaegien lat mit klomp en schonen over
heur henlopen.
(ons buurmeisje vindt alles goed )
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het prototype van de ‘Bossche klomp’; de firma
Beek en Zoon maakt er later een goed draaibaar
model van, de ‘Beezo klomp’.

vele inzendingen gekozen door een deskundige
jury onder leiding van Sjoke Valk. Het ontwerp
wordt uitgevoerd en vanaf 31 maart 2013 is de lieveheersbeestjes klomp te bewonderen in het museum. Als prijs heeft de winnares een paar passende Wietzes klompen gekregen die volgens Machteld ook heel geschikt zijn om op te zetten voor
Sinterklaas. Alle leerlingen van groep 4c van obs
Ter Borch hebben een ontwerp gemaakt en kregen, klasgenoten van de winnares, als dank daarvoor een sleutelhanger met een klein klompje.

de ‘Brabantse ruit’ en

NIEUWE AANWINSTEN

In Noord-Brabant vinden we ook:

Schoenklomp - België - begin 20ste eeuw L 25,5 cm.

de ‘Tilburgse knoop’

Dit schoeisel heeft een houten zool met hoge hak
en ronde neus. Op deze zool is met kleine spijkertjes een leren kap met eenvoudige lijnversiering
aangebracht. De hielrand is van een lichtere kleur
leersoort gemaakt. Aan de binnenkant is een blauw
etiket te zien met een Franse tekst en het jaartal
1887. Deze schoenklompen komen te voorschijn
bij het opruimen van een winkeltje in het dorp Sy in
de Belgische Ardennen.

Een bekend model in Overijssel is de ‘Twentse tip’,
een klomp met een opgaande neus: puntig voor de
vrouw en breed voor de man.

Souvenirklompjes – Frankrijk – 1915/1916 L 8,5 cm.

Deze klompjes zijn afkomstig van een Duitse soldaat uit de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).
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SCHAATSKLOMPEN

Zijn naam is Willy Fischer, geboren in Barmen
(1885) en gesneuveld op 5 mei 1916, waarschijnlijk
in de slag bij de Somme. Hij is meerdere keren in
oorlogstijd op kort verlof thuis geweest en heeft
toen deze klompjes als souvenir meegebracht.
Op de klompjes is enig houtsnijwerk aangebracht
en de jaartallen 1915-1916 en de naam La Capelle. Dit is een plaats in het zuiden van Frankrijk,
maar gelet op de plaats van de oorlogshandelingen
kan Willy daar nooit geweest zijn. Er is toen een
levendige handel in souvenirs geweest!

Klompschaats, met Friese doorloper onder de
klomp geschroefd

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog is het
crisis. Vele handwerklieden proberen toch brood
op de plank te krijgen, vooral in de winterperiode
als hun eigenlijke werk stil ligt en er geen of weinig
inkomen is. Zo maakt Eite Wijkstra uit Marum
klompen en slijpt schaatsen. Hij komt op het idee
om schaatsijzers onder de klomp te zetten.

Zijn volgende stap is verwisselbare ijzers; dunne
ijzers voor hard ijs en brede ijzers voor zacht ijs.
Zijn uitvinding blijft destijds beperkt voor de regio.
Zijn zoon Berend, geboren op 22 mei 1932, bewijst
dat klompen met deze ijzers zeer goed bruikbaar
zijn. Hij rijdt er in 1954 de Elfstedentocht mee en
finisht in Leeuwarden na 12 uren. Berend valt met
zijn schaatsklompen helemaal niet op tussen de
overwegend op houten schaatsen rijdende medeschaatsers.

Elfstedentocht 1954
4

MODELLEN

Franse klompschaatsen.

Het bijzondere van klompen is toch wel dat iedere
klompenmaker zijn eigen model en versiering
heeft: zijn handelsmerk. Het klompenmuseum
toont deze grote verscheidenheid. In bepaalde
streken en plaatsen ontstaan modellen met een
speciale benaming. Meerdere klompenmakers gebruiken deze modellen met hier en daar kleine verschillen. Zo komt het ‘Apeldoorns model’ met kleine variaties langs de hele IJssel voor.

Het gebruik van machines is hierbij zeker van
belang geweest. De firma Van Aken ontwikkelt
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