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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: …………..………………………………
………………………….
(handtekening)
Deze bon kunt u zenden aan:
Klompenmuseum Gebr. Wietzes
Postbus 13, 9765 ZG Paterswolde
Of deponeren in de brievenbus bij het museum

berichten

vrienden van het Internationaal Klompenmuseum

OKTOBERMAAND KINDERMAAND EN THE BIG DRAW

ALGEMENE INFORMATIE
BESTUUR

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

Museumberichten: 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 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

Nu al voor de elfde keer doet ons museum mee
aan Oktobermaand Kindermaand. Alle zaterdagen
en zondagen in oktober kunnen kinderen tot en
met 12 jaar onder begeleiding van een betalende
bezoeker het museum gratis bezoeken. In het
Klompenmuseum zien de kinderen hoe de klompen gemaakt worden en daarna een rondleiding
door het museum. Pas dan komt het speciale knutselaanbod. Nu het museum ook in oktober regulier
geopend is heeft de Edu-groep een eenvoudige
knutselactiviteit. Deze keer is het "Tekenen op
hout" Maak van een klompje zonder kleur een bijzonder klompje. De resultaten zijn verrassend.
Sommige kinderen lopen terug naar de expositie
om de details te bekijken.

"Als je tekent zie je meer". In Eelde is dit jaar voor
het eerst het tekenfestival The Big Draw georganiseerd en dat sluit naadloos aan bij Oktobermaand
Kindermaand. In de herfstvakantie van 20 tot en
met 25 oktober mogen alle bezoekers "Tekenen op
hout" in het kader van The Big Draw.

geen fabriek, maar leveren nog echt maatwerk. Ook
iemand met bijzondere voeten kan bij ons terecht.
Dan maken we desnoods met de hand een klomp
naar zijn voet. En wat het geld betreft?, nou ja, het
bedrijf bestaat nog steeds’.
Burgermensen
Het klompendragend publiek is in de loop der tijden
sterk veranderd. Zo in het midden van de zestiger
jaren begon een ontwikkeling merkbaar te worden
waarin veel kleine boeren en kwekers er mee ophielden. De melkboer en groenteman schaften een
rijdende winkel aan en zo werd het aantal mensen
dat klompen droeg voor het werk steeds kleiner.
Daar staat echter tegenover dat de klomp ontdekt
werd door, zoals Wietzes het uitdrukt, de
‘burgermensen’. De mensen uit de stad of forensendorpen die in het weekend in de tuin of op de camping klompen zijn gaan dragen.
‘Vooral de laatste tien jaar heeft deze verschuiving
plaatsgevonden’, zegt Wietzes, ‘maar doordat de
burgermensen hier gekomen zijn is onze klandizie
niet kleiner geworden. Sinds het overlijden van mijn
broer kan ik soms nauwelijks aan de vraag voldoen’. Maar alleen het publiek is veranderd. Het
hout waarvan de klompen gemaakt worden is nauwelijks meer met dat dat van vroeger te vergelijken.
Klompen worden gemaakt van populieren- of wilgenhout. Maar dat laatste is al jaren erg moeilijk
meer te krijgen. Vandaar, dat alleen op speciale
bestelling en voor een hogere prijs wilgen klompen
geleverd worden. Het hout kwam vroeger uit de
omgeving. Het werd gekocht van boeren, de gemeenten of de provincie. Maar goed populierenhout
is schaars geworden in het noorden. Al geruime tijd
koopt Wietzes zijn ‘grondstof’ bij houthandelaren in
Overijssel. ‘Daar bestaat nog een houtcultuur die
we hier in de omgeving eigenlijk nooit gekend hebben. Boeren besteden daar zorg aan de bomen. Ze
worden op tijd gesnoeid en dat komt de kwaliteit erg
ten goede. Het is echter wel zo dat er steeds meer
snel groeiende rassen geplant worden. Het dichte,
sterke hout, van vroeger heb je gewoon niet meer.

(Wordt vervolgd)

IN MEMORIAM

VAN HET BESTUUR
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In Museumberichten van het voorjaar 2015 is aandacht besteed aan de 'geboorte' van het Klompenmuseum. Het museum viert dit jaar haar 25e verjaardag en laat dat blijken met een prachtige expositie, waarin highlights uit die 25 jaren weer zichtbaar gemaakt zijn. Een geweldig mooie expositie,
die de bezoekers van het museum verwonderd
laten staan. Hoe vaak wordt de kreet niet gehoord,
dat men dit totaal niet verwacht had van een
klompenmuseum.
Bij veel mensen/bezoekers leeft nog steeds de
idee, dat klompen iets gewoon zijn. Men kent immers de klomp. Men heeft die vaak ook gedragen,
dus wat kan er dan bijzonder zijn aan een expositie
van het klompenmuseum?!
Als bezoekers na het ondergaan van de verhalen,
die onze rondleiders over de klompen vertellen, het
gastenboek invullen, kunnen we de mooiste citaten
lezen. Dat men dit nooit verwacht had, dat er zoveel geschiedenis achter de klomp zit en dat de
klomp veel en veel meer is dan wat men als voorstelling in zijn of haar gedachten heeft.
Mooi in deze expositie is ook, dat men meegenomen wordt naar het begin van het museum, hoe
alles tot stand is gekomen. Tot stand gekomen
door de inzet en doorzettingsvermogen van enthousiaste mensen, die de waarde van dit ambachtelijke product inzagen. Zij waren van mening, dat
dit specifieke ambacht, dat vele jaren ervaring voor
het maken van een klomp vergt, niet verloren mag
gaan voor toekomstige geslachten. Waar ons land
nog niet lang geleden, vele klompenmakers kende,
zijn er nu echter nog maar een handjevol pure ambachtslieden, die dit vak kunnen uitoefenen. Dus
goed dat het Klompenmuseum er is om dit
ambachtelijke culturele erfgoed te conserveren en
in leven te houden.
Deze '25-jarige’ expositie heeft veel bezoekers
getrokken, die o.a. per bus naar het museum
kwamen als onderdeel van een arrangement die
het museum met derden kan aanbieden. Het is qua
bezoekers en financiën een goed jaar voor het
museum geweest. We krijgen geen enkele structurele subsidie, maar zijn zo gezond, dat we elk jaar
weer veranderingen/verbeteringen kunnen aanbrengen om het geheel nog beter te organiseren
en te professionaliseren. Dit alles kan alleen maar
dank zij de inzet en liefde van de vrijwilligers die
het museum draaiende houden. Het museum is
van ons allemaal, dat gevoel is er en daar zijn we
blij mee. En nu op naar de volgende 25 jaar.
Blijf ons steunen, want het museum is een uniek
museum.

Lammert de Bruin
Op 1 juli, een mooie, zonnige dag, kwamen verschillende vrijwilligers naar "De Boskamp" in Assen
om de crematieplechtigheid bij te wonen van de
heer Lammert de Bruin. Hij overleed op 26 juni
2015. Lammert is ongeveer 5 jaar in ons midden
geweest als vrijwilliger/rondleider. Rondleiden deed
hij met veel liefde, passie en kennis. Hij was een
bijzonder mens en zijn grote inzet voor het museum hebben we zeer gewaardeerd.
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“Ik sta er nu alleen voor’, vervolgt Egbert Wietzes.
‘Vier jaar terug is mijn broer Eiso overleden. Wij
werkten beide in het bedrijf. Hij deed de afwerking
en de verkoop en ik de productie in de werkplaats.
Toen draaiden we eigenlijk optimaal. Nu moet ik
echt schipperen met de tijd en mijn aandacht ook
aan de klanten besteden’. Echter, mevrouw Tiny
Wietzes zorgt voor het schilderen van de klompen.
Ook helpt zij bij het uitzoeken van de geschiktste
klomp voor de klant. Maar dan moet toch haar man
er aan te pas komen om iedere verkochte klomp
met de hand bij te snijden naar de vorm van de
voeten van de klant. Veel werk, dat in uurloon uitgedrukt eigenlijk niet uit kan. ‘Maar dat is nou juist
het leuke van ons werk’, zegt Wietzes. ‘Wij zijn hier
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UTRECHTSE KLOMP

‘Het klompen maken is ons met de paplepel ingegoten’, vertelt hij. ‘Door als kleine jongen vader te
helpen heb ik het vak geleerd. Je moet niet vergeten, alles gebeurde toen nog met de hand. Mijn
vader was een traditioneel man en wij zijn eigenlijk
vrij laat met machines begonnen’.
Modernisering
Pas na de oorlog werd het bedrijfje gemoderniseerd. De drie machines die voor het machinaal
klompen maken onontbeerlijk zijn, de lintzaag,
de copieermachine en de copieerboor, werden
aangeschaft. Daarmee ging de productie drastisch omhoog. ‘Vader kon op één dag vijf paar
mans-klompen maken, maar dan was dat wel
een lange dag. Je had er ook die wel tot negen
paar kwamen, maar dat waren klompen van
niks. Daar zat geen hout aan’ zo weet Egbert
Wietzes zich te herinneren.
Hoeveel paar hij nu zelf op een dag produceert,
kan hij niet zeggen. Met de komst van de machines
is het werk drastisch veranderd. Vader Wietzes
maakte klomp voor klomp helemaal klaar. Nu kan
het zijn dat er een hele dag blokken gezaagd
worden of alleen maar dichte ruwe klompen op
de copieermachine worden gemaakt. Ruw geschat
kan de weekproductie tot een honderd paar
oplopen.

In Museumberichten 2015 nr 1 hebben wij melding
gemaakt dat het Klompenmuseum bijna geen
klompen heeft van klompenmakers uit de provincie
Utrecht. Inmiddels zijn er een aantal paar klompen
uit deze provincie aan het museum geschonken.
Mogelijk dat er op termijn nog meer schenkingen
komen.
Mevrouw Cokkie Schep uit Harderwijk heeft op
Radio M Utrecht gehoord dat het Klompenmuseum
op zoek is naar klompen van Utrechtse
klompenmakers. Zij heeft een paar prachtige
zwarte klompjes geschonken:

De klompjes waren van de 2-jarige Cokkie Hoencamp. Zij was het eerste kind van: Jacobus Hoencamp, (1897) in Utrecht en Jannigje van Soest
(1901). Zij zijn getrouwd in 1918. Zij kregen 8 kinderen. Het eerste kind was een dochter genaamd
Cokkie, zij is geboren in 1918. In 1920, op 2-jarige
leeftijd, is zij verdronken. Het meisje was aan het
spelen en is toen met haar hoofdje naar beneden
in een put gevallen. Toen kinderen hulp gingen
halen was het al te laat en was het kind verdronken. Zij had de klompjes aan tijdens het ongeluk.
Dit ongeluk is gebeurd in de omgeving Notenboomenlaan in Utrecht. Zij was op bezoek bij haar
oma. De moeder van het kind was er niet bij en
kwam later aanlopen. Zij hoorde mensen fluisteren:
‘daar is de moeder’. Zij is toen zo geschrokken dat
het kindje dat zij verwachtte kort na de geboorte is
overleden. Volgens de artsen waren de zenuwen
op het kind geslagen.
Mevrouw Verhoef uit Zuidhorn heeft haar twee
paar oorlog klompjes, gemaakt door een klompenmaker in De Meern/Ouderijn Utrecht aan het Klompenmuseum geschonken. Het verhaal bij deze
klompjes: De Duitsers wilden de klompjes afpakken (souvenir uit Holland?). Ze riep: “moeder, ze
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GRONINGER GEZINGSBODE FEBRUARI 1982 - DEEL 1

willen mijn klakkies afpakken”. Daar heeft moeder
toen een stokje voor gestoken. Mevrouw Verhoef
vond de klompjes nooit lekker zitten. Het grootste
paar droeg ze naar de bewaarschool”.

Uit Groninger Gezinsbode – 3 februari 1982
Egbert Wietzes: “met de paplepel ingegoten”
Klomp blijft in ere, maar verschuiving in gebruik.
Het is maandagmorgen. De grote ronde liggende
kachel, die zowel de werkplaats als de winkel verwarmt, wordt opgestookt met afvalhout. Een nieuwe werkweek in de “machinale klompenmakerij
”Wietzes aan de Hoofdweg te Eelde is begonnen.
Klompenmaker Egbert Wietzes werkt er alleen.
Op maandag en dinsdag staat hij achter de machines. De rest van de week is hij te vinden in de
winkel, waar hij, samen met zijn vrouw Tiny, klanten helpt en de laatste hand legt aan zijn klompen.
De Groninger Gezinsbode was er een morgen
te gast en ontdekte dat in deze laatste echte
klompenmakerij van Noord-Nederland niet alleen goed en degelijk schoeisel gemaakt wordt,
maar dat er tevens een schat aan historische
gegevens op het gebied van klompen en klompen maken bewaard wordt.

weten de werkplaats aan de Hoofdweg nr. 34 in
Eelde te vinden. ‘In de tijd van mijn vader waren in
de meeste dorpen in de omgeving wel één of meer
klompenmakers gevestigd’, vertelt de heer E. Wietzes. ‘Nu ben ik nog de enige die op zo’n schaal
klompen maakt en ze met de hand helemaal op
maat brengt voor de voeten van de klant’. Daarmee komen we direct over de geschiedenis van
het bedrijf te praten. Vader Wietzes begon als zelfstandig klompenmaker aan de Meerweg tussen
Haren en Paterswolde. Zowel hij als zijn vrouw
waren afkomstig uit Haren en het eerste bedrijf
werd gevestigd in het huis waar nu restaurant “De
Rietschans” is. In tegenstelling tot veel collega’s,
die in de zomer boer waren en ’s winters in de
klompenmakerij werkten, was vader Wietzes uitsluitend klompenmaker. Toch werd huize Wietzes
enigszins een gemengd bedrijf toen moeder belast
werd met het innen van tolgelden. Na een tijdje in
Donderen gewoond te hebben verhuisde Wietzes
naar het Tolhuis in Eelde. Erg honkvast was de
familie echter niet en al spoedig werd een woning
in Paterswolde betrokken. Na ook te Tolhuis bij
Oosterbroek bewoond te hebben, vestigde Wietzes
zijn klompenmakerij in 1939 aan de Hoofdweg te
Eelde. Egbert Wietzes was toen veertien jaar. Samen met zijn broer Eiso was hij altijd in de werkplaats van zijn vader te vinden.

Vader op zoon
Klompen van Wietzes zijn een begrip voor klompendragend Drenthe en Groningen. Boeren en
kwekers van het Hogeland tot achter Hoogeveen
4

5

