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NIEUWE VRIENDEN VAN HET KLOMPENMUSEUM

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 25,00 Euro per jaar
Naam: ……..…………………………………….…….
Adres: ………………………………………………….
Woonplaats: …………..………………………………
………………………….
(handtekening)
Deze bon kunt u zenden aan:
Klompenmuseum Gebr. Wietzes
Postbus 13, 9765 ZG Paterswolde

berichten

vrienden van het Internationaal Klompenmuseum

jaargang 14 - 2017 - nr.

EXPOSITIE 2017

ALGEMENE INFORMATIE
BESTUUR

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
Janny Hoenders
Bertus van den Hof (pr)
Anja Nutters

Museumberichten: Bertus van den Hof
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Internationaal Klompenmuseum
Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde
Tel. 050 - 309 11 81
Correspondentieadres:
Postbus 13, 9765 ZG Paterswolde
Bankrekening NL47RABO0315856041
Openingstijden: periode 1 april - 1 november.
Dinsdag t/m zondag - 14.00 - .17.00 uur.
Groepsbezoek buiten de normale openingstijden
tot ± 55 personen, op afspraak. Speciale prijzen
voor groepsbezoek. Januari tot april gesloten.
Reservering via tel. 050 - 309 11 81.
Website: www.klompenmuseum.nl

Vanwege het 100 jarige bestaan van de kunstbeweging ‘De Stijl’ heeft de expositie van het
Klompenmuseum voor 2017 de titel ‘KLOMPEN
andere STIJL’ gekregen. Zoals bekend heeft de
klomp vele verschillende verschijningsvormen. Er
zijn speciale modellen voor de boerenbruiloft, zeevarende vissers en wadende turfstekers. Modellen
op stelten uit Spanje, met lange punten uit Frankrijk en gestileerde uit Japan. De collectie wordt getoond in een zaal waar kleurvlakken en lijnen de
boventoon voeren. Net als bij de kunstenaars van
‘De Stijl’. Denk daarbij aan Mondriaan, Theo van
Doesburg en Bart van der Leck. Natuurlijk stelt het
Klompenmuseum weer een groot assortiment
Kunstklompen op. Bas van Buuren leent zijn
“Mondriaan” klompen uit. Het Museum heeft eigentijdse ontwerpen ontvangen naar aanleiding van
de wedstrijd ‘Maak de klomp van de toekomst’.
Studenten van o.a. Hogescholen voor de Kunst en
schoenmakersopleidingen zijn hiervoor uitgedaagd

.

BRUIKLENEN

Er zijn bijzondere exemplaren toegevoegd van Lu
Dai uit Japan (studeert in Londen), Ganit Goldstein
uit Israël, en Aku Bäckström uit Finland. Ton Verheijen, leermeester handmatig klompen maken in
Enter, heeft een paar speciale Mondriaan klompen
gemaakt. Naast al deze prachtige klompen en
kunst laat het klompenmuseum ook Nederlandse
klompen en klompen uit o.a. de Franse collectie in
de expositie zien. Bij veel van de klompen kunnen
de mensen van het museum prachtige verhalen
vertellen. Zo hopen de vrijwilligers van het museum
dat de bezoekers zullen genieten van klompen in
allerlei stijlen. Welkom bij de tentoonstelling 2017
“KLOMPEN andere STIJL”.
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Klompen halen uit Finland
Op 24 februari 2017 stond op het besneeuwde
station van Hämeenlinna, een plaats 100 km ten
noorden van Helsinki, de Finse kunstenaar Aku
Bäckström te wachten op een vrijwilliger van het
klompenmuseum. Hij had een doos onder zijn arm
met daarin twee verschillende “klompen”, houten
schoeisel. Klompen gemaakt naar zijn creatieve
denkbeelden.

NIEUWE AANWINSTEN

Een aantal studenten heeft hun werk in bruikleen
afgestaan aan het museum. Het museum heeft van
twee Nederlandse schoenontwerpers nl. Roderick
Pieters uit Arnhem en Marloes ten Bhömer uit
Rotterdam materiaal in de vitrine staan.

Helmut Seebach uit Mainz, schrijver van het boek
“Die Schweizer Reformation - Eine transnationale
Kulturströming” heeft 3 paar klompen van de laatste klompenmaker uit Pfalz aan het Klompenmuseum geschonken.

Vakantie klompen van het type "Bovenrijn klompen", voornamelijk in de Elzas en Pfalz (D)
gedragen, met bloem- en oor motieven en gekleurde fluweel trim op de leren riem, gemaakt door Edmund Müller (1905-1989) – klompenmaker te Hatzenbühl, Pfalz, ca. 1980. Edmund Müller was de
laatste klompenmaker in Pfalz. Terwijl er in 1930
nog ongeveer 123 klompenmakers in Pfalz waren,
waren er in 1939 nog 86. En in 1955 was dit aantal
tot 30 klompenmakers teruggelopen.
Mevrouw Dijkstra-Zwaagman heeft deze klompjes
aan het museum geschonken (± 80 jaar). Haar
vader heeft de klompjes gemaakt. Het is het model
van klompenmakerij Van der Meulen uit Eenrum.
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Hij heeft een onoverzichtelijke collectie aangetroffen en is bezig met ordenen. Zijn werkzaamheden:
het nummeren/beschrijven en fotograferen van de
klompen en materialen: de controle op aanwezigheid van houtworm en luchtstroming is van groot
belang. Vanaf 1 januari werkt Robert samen met
Homan Bonder. Hobby’s: het restaureren van kleine stationair lopende motoren en motoren uit boten, jagen, fotograferen en verzamelen van oude
fototoestellen, verzamelen van technische boeken
en vrijwilligerswerk voor de Terpenverenging. Dus
iedere dag genoeg keus voor vermaak. Bezig-zijn
en contacten bewaren zijn belangrijk voor Robert.
Zijn favoriete klomp is de Bakker-klomp uit Niezijl.
(zwart met bijzondere schildering uit de verzameling van Wietzes te bewonderen op de expo 2017).
Robert logeerde bij deze klompenmaker – familie.
De wensen voor het depot: een diepvrieskist (deze
heeft het museum inmiddels gekregen) voor grote
stukken om houtworm te doden, een lamp om de
klompen gemakkelijker in het vizier te houden wat
betreft houtworm en vocht en voor zover nodig de
stellingen bedekken met hardboard. Uit het gesprek blijkt dat Robert de werkzaamheden voor het
Internationaal Klompenmuseum met veel energie
en plezier verricht.

Binnen in het station, waar het lekker warm was,
ontstond een leuk en levendig gesprek. Hij vertelde
o.a. dat in de jaren ‘30 van de vorige eeuw Finland
erg arm was, en dat je schoeisel maakte met wat
voor handen was, dus hout. En zo staan er nu
twee verschillende “klompen” van Aku Bäckström
uit Finland in de tentoonstelling KLOMPEN andere
STIJL van het Internationaal Klompenmuseum.

INTERVIEW - 1

OKTOBERMAAND - KINDERMAAND
Alle weekenden in de maand oktober was iedereen
van harte welkom in het museum, maar kinderen
tot en met 12 jaar wel in het bijzonder. Voor hen
heeft het museum iets speciaals. De toegang is
gratis en naast het reguliere aanbod zoals de film,
de werkplaats en de expositie is er een extra activiteit en wel een knutselactiviteit. Voor elk kind is er
een klein klompje en op de tafel van alles om de
klomp mee te versieren. Stiften, lintjes, kraaltjes en
glittertjes en daar werd volop gebruik van gemaakt.
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Het museum had hem, via de mail, benaderd. Hij
wilde graag meedoen aan de uitgeschreven wedstrijd omtrent “Klompen andere Stijl”. Het toeval
wilde dat de vrijwilliger twee weken in Finland verbleef en de mogelijkheid had deze “klompen” persoonlijk op te halen en mee te nemen naar Eelde.

Met opa naar de klompenmaker
Homan Bonder, onze nieuwe vrijwilliger, brengt mij
in contact met Ap Wietzes, die zich nog één en
ander kan herinneren van de oude klompenmakerij. Omdat Ap hinder ondervindt van zijn handicap
springt zijn vrouw Hennie zo nu en dan even bij. Ap
zijn opa, Jan Wietzes, was een broer van Egbert
Wietzes senior, de klompenmaker. Opa nam Ap
mee als ze op bezoek gingen bij het gezin van Egbert in de boerderij aan de Hoofdweg. Omdat ze op
visite kwamen liepen ze achterom naar het voorhuis. Eiso en Ep waren de deur al uit, maar de vrijgezelle dochter Jantje woonde nog thuis.

De klompenmakerij van de familie Wietzes

Ap kon het heel goed met haar vinden. Kinderen
mochten niet in de werkplaats komen, maar na zijn
lagere schooltijd mocht Ap de werkplaats in.
3

HET VERHAAL BIJ KLOMPEN - 2

Berend valt met zijn klompschaatsen helemaal niet
op tussen de overwegend op houten schaatsen
rijdende medeschaatsers!

ROBERT KOSTERS. Robert verzorgt het depot
van het Klompenmuseum. Hij heeft 45 jaar als medewerker in onderwijs/onderzoek gewerkt aan het
Groninger Instituut voor Archeologie. Door een

Schaatsklompen. In de jaren voor de Tweede
Wereldoorlog is het crisis. Vele handwerkslieden
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 hij 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
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ijzers voor zacht ijs. Zijn uitvinding blijft destijds
beperkt tot de regio. Zijn zoon Berend, geboren op
22-05-1932, bewijst dat klompen met ijzers zeer
goed bruikbaar zijn. Hij rijdt er in 1954 de Elfstedentocht mee en finisht in Leeuwarden na 12 uren.

IN GESPREK MET ………..- 1

Senior droeg altijd een pet met klep. Ap herinnert
zich een kopieermachine die maar een klomp kon
maken. Ep maakte meestal de klompen, die Eiso
dan schuurde en verfde. Ap mocht ook wel eens
verven, maar dat moest zonder morsen. Waarschijnlijk omdat de verf duur was. De eindbewerking, het decoreren en aflakken, was een klusje
voor Eiso. Ep verfde nooit. Ook maakte Ep wel
kinderklompen met de hand. De klompen werden
gedroogd in de werkplaats en spaanders gingen
de kachel in. Aanvankelijk was er geen winkel aan
huis, de klompen werden verkocht vanuit de werkplaats. Ap is opgeleid tot timmerman en dat kwam
de klompenmakers familie goed van pas. Talrijke
klussen heeft Ap voor ze verricht. Van klompen
wisten ze alles, maar van timmeren hadden ze
geen verstand. En in de oude boerderij moest zo
nu en dan wel wat gebeuren. Toen Ep en Tiny gingen reizen, deden ze dat in een crème-witte Dafautomaat. Ap herinnert zich nog de begintijd van
het museum. “Toen het museum er eenmaal stond,
was de kas van Ol Eel leeg”. Ook heeft Ap wel
eens een klusje voor het museum gedaan, zoals
bijvoorbeeld het maken van de nooddeur in de
expositieruimte. Als Ap getrouwd is met Hennie en
zij drie kinderen krijgen, lopen die vanzelfsprekend
op klompen van Wietzes. Voordat de klompen versleten waren, waren de kinderen er alweer uitgegroeid zodat de klompen aan elkaar werden doorgegeven. Een paar van deze klompen bevinden
zich nog in de familie.

uitnodiging van de Historische Vereniging in Peize
is hij in contact gekomen met het Klompenmuseum. Frans Meek verzorgde de lezing en vroeg een
vrijwilliger voor het conserveren van de klompen en
aanverwante artikelen in het Klompenmuseum.
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