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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 Klompenmuseum à 20,00 Euro per jaar
Naam: ……..…………………………………….…….
Adres: ………………………………………………….
Woonplaats: …………..………………………………

berichten

vrienden van het Internationaal Klompenmuseum

jaargang 10 - 2013 -nr.
NIEUWE AANWINSTEN

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

NIEUWE VRIENDEN VAN HET KLOMPENMUSEUM
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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

Gevelsteen

Deze gedenksteen krijgt het museum van mevr.
Tiny Wietzes. In het jaar 1964 wordt het pand van
de klompenmakerij aan de Hoofdweg 54 uitgebreid.
Daarbij wordt deze steen in een nieuwe muur gemetseld. Op de steen staan de initialen E.W. en
M.G. en de datum 29-4-1964. De initialen zijn van
Egbert Wietzes (sr) en Margaretha Blom, de ouders
van de klompenmakers Eiso en Egbert. In de nieuwe uitbreiding worden machines
geplaatst van het merk Philips. Deze zijn vervaardigd in de Belgische plaats Puurs in de Machinefabriek en IJzergieterij Constant Philips.
De machines zijn eerder gebruikt in de werkplaatsen van de strafinrichting Veenhuizen (DR).

………………………….
(handtekening)
Deze bon kunt u zenden aan:
Klompenmuseum Gebr. Wietzes
Postbus 13, 9765 ZG Paterswolde
Of deponeren in de brievenbus bij het museum
Sponsor Museumberichten: Zalsman Groningen bv
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Uitbreiding pand Hoofdweg 54

Kinderklompjes Frankrijk, eind 19e eeuw,
L. 20 cm

Twee bekende vrienden van het museum zoeken
op hun jaarlijkse kampeertocht weer naar nieuwe
aanwinsten voor de collectie. Uit Frankrijk namen
zij dit keer naast een paar elegante vrouwen trippen onderstaande gietvorm voor chocola mee.
De vorm van de klomp is duidelijk Frans:
de opgaande punt en de vormgeving van de hak
en de hiel.

Chocoladevorm Frankrijk, begin 20ste eeuw,
L. 22,5 cm.

Het museum is er in geslaagd dit paar Zweedse
kinderklompen aan te kopen. Zowel de vorm van
de voorkant en achterkant is kenmerkend voor
Zweden. De klompjes zijn versierd met plakplaatjes, waarop vogeltjes en engeltjes zijn te zien.
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VAN HET BESTUUR

Onlangs heeft het museum dit paar Franse kinderklompjes kunnen aankopen. De klompen hebben
een brede neus. Bec de canard (eendensnavel),
zeggen de Fransen. Dit schoeisel is geheel voorzien van schoenimitatie.

Het seizoen 2013 is voor het Internationaal Klompenmuseum haast al weer ten einde. Officieel is het
museum per 1 oktober gesloten, maar groepen blijven welkom tot 24 december. Groepen zijn van
groot belang voor het museum. Gelukkig weten vele
busondernemingen ons te vinden. Het Klompenmuseum is elk jaar vertegenwoordigd op de BusIdee-Dag, waar busondernemingen kennis kunnen
nemen van het cultuur- recreatie-aanbod.
Het Internationale Klompenmuseum biedt hen
diverse arrangementen aan, waar goed gebruik van
wordt gemaakt. Helaas moeten we iedere keer weer
constateren, dat ons gebouw eigenlijk te klein is
voor de ontvangst van een grote groep. Toch weten
de vrijwilligers de mensen goed op te vangen en
vervolgt ieder voldaan en tevreden zijn of haar reis.
Dat is ook een van de redenen, dat het bestuur van
het Klompenmuseum omziet naar grotere huisvesting om, naast een betere service voor de bezoekers, ook onze collectie, die elk jaar groeit, een
goed onderdak te geven en tevens om onze collectie op een betere manier te kunnen presenteren.
Het bestuur is druk bezig om deze wens in vervulling te laten gaan. Een bijzondere aanwinst dit jaar
zijn de klompen uit Galicië, Spanje. Het museum is
in contact gekomen met een klompenmakerkunstenaar, die bijzondere klompen maakt, die met
behoud van de klompvorm een bijzondere kunstvorm ontwikkeld. We zijn het Jennie Vrieling Fonds
uitermate dankbaar, dat zij het ons mogelijk gemaakt heeft deze bijzondere aanwinst te verwerven.
Het komende seizoen zullen deze klompen te bewonderen zijn. Alle reden om de komende expositie
te bezoeken. Wat de expositie betreft, de inrichtingscommissie is al weer druk doende de nieuwe
expositie voor te bereiden. Zeer vermeldenswaardig
is ook, dat fondsen ons dit jaar weer ruimhartig gesteund hebben in de realisatie van de tentoonstelling en de uitstraling van het museum.
De Stichting Lambers Burger heeft financieel
bijgedragen om de expositie “van de tak op de hak”
mogelijk te maken. Van het Coöperatiefonds van de
Rabobank Noord-Drenthe ontvingen we een bijdrage om Led-verlichting in de koffieruimte aan te
brengen en een schuurtje te bouwen om het ergste
ruimtegebrek wat te lenigen.
Zelf heeft het museum geïnvesteerd in digitale
apparatuur voor meting van temperatuur, luchtvochtigheid en UV om aan de eisen voor museumregistratie te voldoen.
Er wordt hard gewerkt door onze vrijwilligers. Zo is
de digitalisering van de klompen- en gereedschappencollectie nagenoeg voltooid. Nu wordt het archief en de documentatie onder handen genomen.
Een geweldig karwei dat door deskundige en gedreven vrijwilligers wordt uitgevoerd.
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Kinderklompen Zweden (Småland),
begin 20ste eeuw, L. 20,5 cm.

Natuurlijk worden er festiviteiten op touw gezet om
er naast de commerciële kant een gezellig samenzijn van te maken. Zo vermeldt het programmaboekje van de 45ste Brabantse klompenbeurs annex
handelsbeurs in 1972 het volgende: Op zaterdagavond 7 Oktober kan men genieten van de Mini Mik
show met o.a. Kees Schilperoort, Anny Palmen en
het komische duo “De Twee Tobo’s”. Er zijn ook
klompenmakers die terughoudend zijn om met hun
producten naar zo’n beurs te gaan. De organisatie
haalt in een bepaalde periode de klompen bij de
makers op, zo stijgt het aantal deelnemers spectaculair! Nu het aantal klompenmakers en klompenbedrijven sterk terugloopt, is er steeds minder belangstelling voor de beurs. In Nederland zijn nu nog 13,
in België 1 en in Frankrijk 12 bedrijven werkzaam.
Als hobby wordt het handmatig klompen maken nog
door diverse mensen beoefend.

KLOMPENBEURZEN

Diploma A v.d. Ploeg, Bakkeveen.
Noordelijke Klompenbeurs Groningen 1950

Op diverse plaatsen in Nederland zoals Clinge
(ZL), Doetinchem (GE), Enter (OV) en Groningen
zijn vroeger vanaf 1930 klompenbeurzen georganiseerd. Nu is er nog maar een plaats, waar zo’n
beurs wordt gehouden en wel in St Oedenrode
(NB). Het eerste weekend van oktober staat daar
dan in het teken van deze klompenbeurs.

IN MEMORIAM

Advertentie Klompenbeurs Sint Oedenrode
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Op 22 juni jl. is de klompenmaker en klompenverzamelaar Henk Nijhof uit Goor (OV) op 76 jarige
leeftijd overleden. De heer en mevrouw Nijhof hebben in september 2012 hun gehele collectie klompen aan het Eelder klompenmuseum geschonken.
Op 18 augustus jl. is op 84 jarige leeftijd Jan
Boneschansker overleden. Hij is actief bij de oprichting van het museum betrokken geweest. Hij maakt
enige jaren deel uit van het stichtingsbestuur en
heeft daarin de functie van secretaris. Met zijn
vrouw Boukje heeft hij ook ander vrijwilligerswerk
voor het museum gedaan.

Deze beurzen worden gehouden om de klomp en
de klompenmakerij te promoten. De deelnemende
klompenmakers laten hun producten zien, die door
een deskundige jury worden beoordeeld. De makers kunnen mee doen in diverse categorieën
zoals bijvoorbeeld hoge en lage handelsklompen,
kinderklompen en bewerkte klompen. Daarmee zijn
prijzen en diploma’s te behalen.
De keuring van de klompen en de voorlichting hebben grote invloed gehad op de kwaliteitsontwikkeling van de klomp. Deze is daardoor sterk verbeterd. Naast de klompenmakers bezoeken ook diverse grote fabrikanten de beurs om hun producten
met een stand te tonen. En er worden demonstraties klompen maken gehouden.
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Lijst inzenders klompenbeurs Groningen op 31 Oktober 1952 met beoordeling naar: model, boren, kwaliteit en afwerking.
Tevens zijn het puntentotaal en de prijs vermeld.
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