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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

berichten

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

Janny Hoenders
Martha Veldkamp

NIEUWE VRIENDEN VAN HET KLOMPENMUSEUM

Museumberichten: redactie
Jan Tent
coördinatie Vera Polling

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

Ook het seizoen 2012 is voor het Internationaal
Klompenmuseum weer een turbulent jaar geweest.
De expositie ‘de wereld in’ heeft heel wat bezoekers getrokken, die altijd zeer verrast zijn, niet alleen door de fantastische collectie klompen die in
de expositie wordt getoond, maar zeer zeker ook
door de aankleding en organisatie van het museum. Zoals u in eerdere berichten al bekend
gemaakt is, trachten we elk jaar weer de organisatie te verbeteren en gezien de reacties van de bezoekers zijn we daar steeds opnieuw in geslaagd.
De entourage en de sfeer in het museum doet
menigeen verbaasd staan. Dit alles hebben we te
danken aan onze zeer betrokken vrijwilligers, die
zich weer voor de volle 100 % voor het museum
inzetten. Het museum prijst zich gelukkig dat er
steeds mensen zijn die zich vrijwillig voor dit werk
willen inzetten. Het museum heeft dit jaar veel
publiciteit gehad, wat vooral is gekomen door de
schenking van 400 paar klompen van klompenmaker Henk Nijhof uit Goor.

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
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Wim Hoogers
IJmkje Dantuma
Hilbrant Hartlief
VAN HET BESTUUR

BESTUUR

vrienden van het klompenmuseum eelde

Deze schenking heeft bekendheid gekregen door
publicaties in vele delen van ons land, zowel in de
geschreven als in de beeldende pers, zoals RTVOost, de Twentse krant Tubantia, omroep Max,
RTV-Drenthe, Dagblad van het Noorden,
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Dorpsklanken, Oostermoer, enz.. Naast deze grote
schenking worden het gehele jaar door klompen,
soms heel bijzondere, aangeboden, die niet zo’n
publiciteit krijgen, maar zeer waardevol voor de
collectie van het museum zijn.
Hadden we vorig jaar de fracties van de gemeenteraad van Tynaarlo uitgenodigd kennis te maken
met het museum, dit jaar hebben we de uitnodiging
naar de Statenfracties gestuurd. Twee Statenfracties, te weten van de VVD en Groen Links zijn inmiddels op bezoek geweest en geïnformeerd over
het reilen en zeilen van het museum. Het mag gezegd worden, dat zij onder de indruk zijn van de
professionaliteit van de organisatie.
We doen veel aan publiciteit om de naam en faam
van het museum bekendheid te geven. Dat doen
we landelijk, maar vergeten zeker niet onze eigen
omgeving. Zo hebben we tijdens het Bloemencorso
in Eelde samen met de ABN AMRO Bank in een
pagodetent gestaan om de bezoekers van het corso bekend te maken met het klompenmuseum.
Veel bezoekers namen deel aan de wedstrijd
‘klompen raden’. Het leverde twee winnaars op die
exact het aantal klompjes geraden hadden. Bij de
prijsuitreiking werd het bestuur van het museum
verrast door een prachtige cheque van ABN AMRO.
Nog even en de huidige expositie wordt weer ontmanteld. De inrichtingscommissie is inmiddels druk
bezig om de expositie voor 2013 vorm te geven.

De museumwerkgroep Registratie en Documentatie is al enige tijd geleden uitgebreid met de heer
Hans van der Zeijden. Hij is werkzaam geweest in
het Drents Archief. Onder zijn leiding zal al het archiefmateriaal van de stichting en het documentatiemateriaal van het museum worden geïnventariseerd. Na deze inventarisatie zal het materiaal in
een overzichtelijk systeem worden ondergebracht,
zodat de toegankelijkheid wordt vergroot. Alle gegevens zullen daarna ook in het computerprogramma worden ingebracht. Een nauwkeurig werk, dat
nog heel wat energie en tijd zal kosten!

genoemde werkbankje, ook wel bokje of schrappaardje genoemd. De platte häkker wordt later gebruikt om de binnenkant af te werken. Bij dit hakken wordt loodrecht op de vezel van het hout gewerkt. Interessant is te zien hoe bij deze werkzaamheden de klomp door de knieën in verschillende standen wordt vastgeklemd en het gereedschap met twee handen kan worden vastgehouden.

Er is onderzoek gedaan naar het verspreidingsgebied van deze bijzondere manier van klompen
maken en naar de herkomst van de häkker.

DEPOT

Häkker met brede bek
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De museumwerkgroep Registratie en Documentatie is de afgelopen periode druk bezig geweest in
het nieuwe depot. Dit depot in de kelder van het
Univégebouw moet ingericht worden. De technische commissie heeft voor extra rekken en maximale opbergmogelijkheden gezorgd.

Deze häkkers blijken uitsluitend in Winterswijk en
in de omgeving van Laren (Gld.) te zijn gebruikt.
Wellicht is er sprake van Duitse invloed. Het gebruik van het bokje heeft een wat ruimer verspreidingsgebied.
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Zo is de ruimte zeer efficiënt ingericht en de volgende collecties klompen hebben daar een goede
plaats gevonden:
de collectie Wietzes (420 objecten), de collectie
Bongers (200 objecten), de collectie Melin (600
objecten).

Grote klomp - maker: Nijhof/Goor (Ov) - beschildering: Kuiper - midden 20e eeuw - L 58.

De verzameling bestaat naast originele modellen
van Nederlandse klompenmakers ook uit buitenlandse klompen. Klompenmaker Henk Nijhof maakt
ook klompen, die hij laat beschilderen door de heren Hagting en Kuiper. Ook maakt hij grote klompen, die geheel beschilderd zijn en voorzien van de
wapens van Goor, Twente en Overijssel. Een zevental zelf vervaardigde grote vioolklompen behoren ook tot deze verzameling.
Binnenkort wordt begonnen met de registratie van
alle objecten.

In de werkplaats van het museum staat dit lage
bankje, afkomstig van klompenmaker Menop uit
Harfsen (Gld). De klompenmaker maakt er gebruik
van om zittend een klomp uit te hollen. Hier zien
we dus de oorspronkelijke betekenis van het begrip
werkbank. Een bank waarop men zittend kan werken. De huidige verklaring is een bank waaraan
staand gewerkt wordt. Met de lange werktijden van
vroeger was er behoefte even een poosje te zitten.
Bij het uithollen van de klomp kan de maker
gebruik maken van een eigenaardig gevormde
dissel, häkker genaamd. Eerst wordt de klomp op
de gewone wijze met de bijl en het blokmes van
buiten in de juiste vorm gehakt en gesneden. Dan
wordt met de ronde häkker de achterkant van de
klomp uitgehakt. De klompenmaker zit op het
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NIEUWE AANWINSTEN

AAN HET WERK

Het externe depot is hiermee volledig benut. De
museumcollectie, enige andere deelcollecties en
de gereedschappen blijven in het museumdepot
opgeslagen. In de beide depots is apparatuur geplaatst om temperatuur en luchtvochtigheid te meten en vast te leggen.

De heer H.B. Bel uit Hoogeveen heeft het museum
een klompenmal van appelhout en een DVD
geschonken. Hij is de oudste zoon van de klompenmaker Carel Bel uit Borculo (Gld). Zijn vader
leert het ambacht van een klompenmaker uit Doetinchem. Als hij zijn opleiding heeft afgerond, pakt
hij zijn fiets. Hij gaat rondkijken waar hij zijn klompenmakerij kan vestigen. Hij vindt een mooie plek
midden in Borculo aan de windmolenweg, bij de
boterfabriek, de molen en de coöperatie, klandizie
genoeg! Tegenover zijn woonhuis, aan de andere
kant van de straat bevindt zich een schuur. Daarin
vindt de klompenmakerij een plekje. Hier in Borculo
trouwt hij en worden zijn kinderen, vier zonen geboren. Hij is daar lid van de kerkenraad, imker en
kan erg genieten van zijn bloemen en groentetuin.
Maar het klompen maken is zijn favoriete bezigheid. Tot ’s avonds laat om half tien brandt er vaak
nog licht in de werkplaats.
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In de oorlog worden vier Joodse kinderen op de
zolder van de werkplaats verborgen. Dagelijks
brengt hij het eten verstopt onder in een klompenmand. Helaas is verraad in het spel en voor de
kinderen loopt het niet goed af. De klompenmaker
wordt enige tijd gevangen genomen in kamp
Amersfoort. In zijn gezin is er opeens een kind bij:
een dochter….. Op het eind van de oorlog helpt hij
nog mee een Engelse piloot per fiets te laten ontvluchten en een veilige schuilplaats voor hem te
vinden. Daarbij draagt de piloot zijn blauwe overal.

Twee vrijwilligers van het museum speuren tijdens
hun vakantie in Noorwegen natuurlijk naar klompen. Op een jaarmarkt in Norheimsund aan de
Hardangerfjord vinden zij deze nieuwe klompen
met originele beschildering zgn. Rosemaling. Deze
beschildering is streekgebonden en op deze klompen wordt niet gelopen.

In een antiekzaak in dezelfde plaats vindt het tweetal een paar oude Noorse kinderklompen met eenvoudige rits versiering. In de zool zitten een aantal
spijkers om het glijden van de kinderen op deze
klompjes tegen te gaan. Klompen zijn in Noorwegen zeldzaam geworden, daarom is het museum
bijzonder blij met deze aanwinst.

Carel Bel

Op hoge leeftijd krijgt hij een ongeluk met de zaagmachine. Zijn hand wordt daarbij zo ernstig beschadigd, zodat hij zijn werkzaamheden niet meer
kan uitoefenen.
Op een marktje in Zuid-Frankrijk vinden twee
museummedewerkers dit Chinese schoeisel. Het
paar is vervaardigd met een zeer speciale vlechttechniek die nog maar door een beperkt aantal
mensen beheerst wordt. Dunne en bredere biezen
zijn gebruikt om dit schoeisel te vlechten: echt vakmanschap. Naast hout worden ook andere natuurlijke materialen gebruikt om voeten te beschermen.

De familie Nijhof uit het Twentse Goor heeft besloten hun hele klompenverzameling aan het klompenmuseum te schenken. Op 16 september is deze uitgebreide collectie naar Eelde overgebracht.

Mannenklomp - maker: Jonker/Oudeschip (Gr)
- midden 20e eeuw - L 32 cm.
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