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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 brief 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

museum
berichten

vrienden van het Internationaal Klompenmuseum

jaargang 14 - 2017 - nr.

OKTOBERMAAND - KINDERMAAND

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

Uit ervaring weten we dat de weekenden rond de
Herfstvakantie goed worden bezocht en daarom
heeft de Edu-groep dit jaar gekozen voor zaterdag
21 en zondag 22 oktober als eerste weekend en
zaterdag 28 en zondag 29 oktober als het tweede
weekend voor dit evenement. Met naast de reguliere bezetting, twee rondleiders en een begeleider bij
het knutselen, konden we de drukte wel aan.
Tijdens deze beide weekenden hebben in totaal
55 kinderen ons museum bezocht. Omdat het
museum voor iedereen open was, was het gezellig
druk. Het aanbod in het museum is tijdens Oktobermaand – Kindermaand toegespitst op de jonge
bezoekers. Na de film en een in tijd en inhoud aangepaste rondleiding door de werkplaats en de expositie konden de kinderen zelf aan de slag.
De expositie “Klompen andere Stijl” was de aanleiding om de kinderen de klomp te laten versieren in
hun “eigen stijl”. Het knutselen is voor veel kinderen de reden dat zij ons museum bezoeken,
maar na de film en de rondleiding weten ze toch
ook iets over het ambachtelijk klompen maken.
Met de uitspraak “nu weet ik dat klompen maken
niet gemakkelijk is” gaf een jonge bezoeker dat
passend weer.
.

klompen en stampen daarmee op de aarde ‘om
deze vruchtbaar te maken’. Tamboers en bellen
dienen om de boze geesten te verjagen. Ze dragen
een mand met sinaasappelen bij zich, die ze naar
de toeschouwers gooien.

NIEUWE AANWINSTEN

WIETZES KLOMPEN UIT ENTER

Klompenmakerij Gebroeders Nijhof in Enter vierde
30 september 2017 het 40 jarig jubileum. Ook het
Internationaal Klompenmuseum kreeg een uitnodiging voor het feest in Enter. Samen met Tiny Wietzes ben ik er heen geweest Het was een bijzondere gebeurtenis waar o.a. stil gestaan werd bij de
beginperiode van Klompenmakerij Gebroeders
Nijhof. Gerard Nijhof kwam naar Tiny Wietzes om
haar te bedanken voor de samenwerking vanaf
1977, omdat het de start van hun bedrijf zeer heeft
geholpen. De bijzondere band tussen Wietzes en
Nijhof begint meer dan 40 jaar geleden. Veel klompenmakers uit Nederland kenden elkaar omdat ze
elkaar elk jaar ontmoetten op de Klompenmakers
contactdag in Sint Oedenrode. Na het plotselinge
overlijden van Eiso Wietzes (1977) ging er een
rouwkaart naar veel klompenmakers, ook naar
Enter. Hoe kon de klompenmakerij verder na het
overlijden van Eiso? Eiso deed vooral de klantcontacten en Egbert was bij de machines. Het passend maken van de klompen voor de klanten was
te belangrijk om te laten vallen en nu stond Egbert
er alleen voor. Hulp werd ingeroepen van de jonge
klompenmakers Gerard en Jan Nijhof in Enter.
Als in Enter de Wietzes klompen werden gemaakt
had Egbert genoeg tijd om voor de klanten in Eelde
de klompen passend te maken. Een jaar lang ging
Egbert elke maandag naar Enter om te laten zien
hoe hij de klompen gemaakt wilde hebben, een
leertraject voor de gebroeders Nijhof. De klompen
kwamen in het begin onbeschilderd mee terug.
Het schilderwerk deed Tiny Wietzes met hulp van
Peter Tent, later werd het schilderwerk ook in Enter
gedaan door Thea Nijhof (de vrouw van Jan) en
die doet dat nu nog steeds. De kinderklompjes en
de hele grote maten werden tot 1987 gemaakt door
Egbert Wietzes in de klompenmakerij in Eelde.

Grietje van Veldhuizen-Dijkstra heeft dit paar
klompjes aan het Klompenmuseum geschonken,
met daarbij het verhaal: Ik kom elk jaar met mijn
klas bij jullie museum als afsluiting van onze
schoolreis (OBS De Poolster Nieuw-Roden). Nu
kreeg ik van mijn moeder deze miniatuurklompjes.
Ik weet nog dat ze altijd bij mijn opa en oma op de
kast stonden vroeger. Gekregen van opa en oma
Dijkstra uit Appelscha.

Volgens mij zijn het bevrijdingsklompjes, maar of
ze origineel zijn weet ik niet. Het Museum is heel
blij met deze schenking.
Uit Duitsland werd dit leuke schilderijtje opgestuurd
met daarbij geschreven “Als Geschenk, aug. 2017

Tiny Wietzes en Gerard Nijhof
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Carnavalsklompen. Het Suske en Wiske album
no. 297 gaat over de ‘Gilles’ van de Belgische
plaats Binche. Ieder jaar mogen enkele mannelijke
inwoners ‘Gille’ worden. Zij kondigen met het carnaval de lente aan, een gebruik dat al 600 jaar oud
is. De Gilles zijn te herkennen aan hun kostuum:
een linnen pak met kleurrijke leeuwen en kronen,

Daarna is de grond met de gebouwen verkocht aan
buurman Kemkers en stopte de klompenmakerij in
Eelde definitief. De machines van de Gebroeders
Wietzes zijn in een vrachtauto geladen en naar
Enter gebracht waar ze nu nog in bedrijf zijn.
Het model Wietzes mag gemaakt worden in Enter
en dan zijn het nog wel echte Wietzes klompen wat
betreft model en versiering.

IN GESPREK MET ………..– 2

HET VERHAAL BIJ KLOMPEN - 3

van de stichting, maor daornao moet ik ok altied
even naor de mesien van mien opa. Dan striek ik
der met mien haand overhèen en bin ik in gedaachten weerom in het klomphok en zee ik mien
opa weer naost de kachel zitten, een nat sjekkie in
de mond, een klomp op schoot, waarktuug in de
haand, rustig an 't waark. Maor der mist wat, ik
ruuk gien fris zaogsel! Daorveur gao ik in mien vekaansie as 't kan naor een klompenmaoker. Dan
kiek ik daor wat rond, zeen of dizze man dezölfde
mesienes hef, ik vertel vaok over mien opa en zien
breurs, ik koop een paor kleine klompies en dan
moet ik toch echt met mien haanden deur het
zaogsel. Even vulen, even ruken en een klein
haandtievol in de buus met. Dan bin ik echt weer
terug in het klomphok van mien opa!
Uit ‘Leven is leefde’

MIES BOEREMA. Door haar echtgenoot Jaap
Boerema kwam Mies in contact met het Klompenmuseum. Jaap kende Egbert Wietzes. Ep maakte
en verzamelde klompen. Het saneren van de klompenmakerij was nabij en de vraag kwam op: Wat
gebeurt er met de verzameling van ongeveer 550
paar klompen. Jaap en Jan Tent, beide betrokken
bij de Stichting Ol-Eel, maakten zich sterk om de
collectie klompen in Eelde te behouden.

dat opgevuld wordt met stro. Ze dragen een masker, zo is iedereen anoniem. Op hun hoofd dragen
ze een witte muts met daarop een grote hoed met
struisvogelveren. Rond het middel dragen de Gilles
de “apertintaille”, een gordel met zes tot negen
Mies Boerema

Plannen om de klompen in Lemferdinge onder te
brengen mislukten. Daarop werd in het dorp een
collecte georganiseerd met als titel “wedd’n dat ’t
lukt!”. De opbrengst was maar liefst fl.33.000. Het
Klompenmuseum werd in 1988 gebouwd op grond
van kwekerij Piet Ubels en werd in 1997 uitgebreid.
Ol-Eel kocht machines om klompen te maken en
deze gingen in bruikleen naar het museum. Later
zijn deze machines aangeschaft door het museum.
6
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HET VERHAAL BIJ KLOMPEN - 3

Het aantal bezoekers was minder dan verwacht.
Om het museum aantrekkelijker te maken werd
besloten de ingang “op te leuken”. Mies heeft een
vlag met klompen erop ontworpen, gemaakt en
geschonken. De quilt, die nu in de filmruimte hangt,
is ook door Mies gemaakt en heet: De cirkel is
rond. Hiermee wil ze zeggen: “Klompen gemaakt
door Wietzes gaan de hele wereld over en komen
terug in Eelde”. Mies houdt van historie; “oude
spullen” aan een volgende generatie laten zien
vindt zij belangrijk. De favoriete klomp van Mies is
de Wietzes klomp. Door deze klomp is het Internationaal Klompenmuseum ontstaan. De klomp heeft
een eigen model en versiering. Functies, die Mies
in het museum vervulde zijn gastvrouw en rondleider. Zij zet zich nu in voor de Educatiegroep en het
maken van cadeautjes voor de verkoop in de winkel. Toekomstvisie: *Mies vraagt zich af of het museum veel groter moet worden qua ruimte. *Het
voortzetten van het Klompenmuseum MOET lukken met de inzet van zoveel enthousiaste vrijwilligers. Enkele citaten: “Dat zo’n stille man met een
bijzondere interesse in het maken en verzamelen
van klompen in die tijd Ep Wietzes heette, dwingt
respect af.” “Klompen zijn een laag-bij-de-grondartikel.” Symbolen op de klompen zijn boeiend,
bijvoorbeeld een korenaar – het teken van vruchtbaarheid.”
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Het klomphok. Mien opa kwam oet een klompenmaokersfemilie. Alle veer breurs maokten klompen.
Johannes in Tynaorl, Hendrik en Roel in Zeijen en
opa Roelof in Nörg. Zie hadden alle veer een aander kleurtie vaarf en een aander bloompie der op.
Een soort van hoesmaark was dat. Alle jaoren gungen ze met mekaor naor Brabant, naor de klompenbeurs. Alle veer hadden ze de blauwe kiel en
de stuutsiekoren boks umwisseld veur het zundagse dreedelig pak en allemaol hadden ze een hood
op. Keurig nette manluu op reis. Op de beurs wörden de klompen keurd en ze kwamen vaok met
een pries en een oorkonde weer naor hoes. Die
oorkonde kwam dan in 't klomphok te hangen.
Daor waren ze biezunder wies op! Het klomphok
was opa zien waarkplaots. Daor zat e alle daogen
in alle rust te warken, teminsten as e niet an 't knippen was, want hij was ok nog kapper. Toen ik klein
was, was ik vaok bij opa in 't klomphok te vinden.
Ik mug naargens an kommen, allén op een stobbe
zitten te kieken. Maor je weet wel wat der gebeurt
….. aal wat niet mag, dat moej toch stiekem een
keer doon. En zo kwam ik, doe ik een jaor of veer

was, op een keer op een zaoterdagnaomiddag in
het klomphok en dee een kleine ronde. De meeste
mesienes deden niks as der gien stroom was, allén
de bekapmesien wol nog draaien. Dizze mesien
har een waarkblad met daorachter stief der tegenan een ronddraaiend blad met veer messen, die er
net zo oetzagen as een keesschaof. Ze waren
allén wel veul schaarper. Veur elk mes zat een
klein beetie ruumte, waor net een klein vingerie in
paste, en zo kun ie ’t blad mooi an ’t draaien kriegen. En dat was precies wat ik dee. Ik trok allén
mien vingerie niet rap genog weerom en zo verloor
ik op die zaoterdagnaomiddag de naogel van mien
wiesvinger. Ja, en dan moej de zunde bekennen,
want daor kuj niet stiekem over doon. Der leup een
mooi spoor blood deur ’t klomphok en de dokter
mus der an te pas kommen. De naogel is weer
angruit, maor opa stopte daornao altied een klein
blokkie holt in het rad, zodat zuks niet weer kon
gebeuren. Op zich was dat niet neudig, want ik har
mien lessie ok zo wel leerd. Maor ik bleef wel bij
opa kommen as e an ’t waark was. Hij zat
meestieds vlakbij de kachel te waarken. Het was
der lekker waarm, het reuk der zo heul lekker naor
fris zaogsel. Ik zat vaok met neie spaonen in mien
haand te frommeln as opa verhaolen vertelde over
vroger. Ik mug daor graog bij hom zitten en naor
zien verhaolen luustern. Maor opa wör aolder en

Roelof Westerhof

doe e al zowat tachtig was, kwam 't lèeste paor
van zien haanden. Het klomphok wör anveegd, de
kachel bleef oet en het was der leeg. Zo bleef het
een toerlang tot de mesienes van opa ophaold
wörden deur manluu van het klompenmuseum in
Eel. Doe was het hok pas echt leeg. Ik wör donateur van het museum en nou krieg ik alle jaoren
een kaortie waor ik met twee personen een keer
kan kommen kieken naor weer een neie tentoonstelling. Daor gao ik meestieds hèen en dan nim ik
elke keer een aander met. Ik bekiek de neie expositie, luuster naor het verhaoltie van de veurzitter
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