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Klompenmuseum Gebr. Wietzes
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.
Dagelijks van 14.00-17.00 uur (behalve maandag).
Groepsbezoek buiten de normale openingstijden
tot ± 70 personen het gehele jaar, op afspraak.
Speciale prijzen voor groepsbezoek.
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 15 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
Sponsor Museumberichten: Doorn Drukkerij, Groningen
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Wim Hoogers
Zwany Bosma
Hilbrant Hartlief
THEMATENTOONSTELLING 2010

BESTUUR

vrienden van het klompenmuseum eelde

Bienvenue, Welkom
U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan
onze nieuwe tentoonstelling
CHAPEAU! SABOTS FRANÇAIS
of in goed Nederlands "Petje af voor de Franse
klomp".
Een deel van de unieke Franse collectie, die we
vorig jaar hebben kunnen aankopen, wordt het komende seizoen getoond in de totaal vernieuwde
expositieruimte van het Klompenmuseum.
De inrichtingsgroep heeft haar plannen uitgewerkt
en een fraaie expositie samengesteld.

Het is een feestelijk gezicht de vele prachtige
Franse klompensculpturen te zien. Het schitterend
houtsnijwerk maakt van de elegante modellen een
kleurrijk en kunstig schoeisel. Wat een rijk cultureel
erfgoed uit Frankrijk en nu in ons museum te
bewonderen! Naast het mooie houten schoeisel uit
Frankrijk laten we u natuurlijk onze eigen Nederlands klompen in al zijn schoonheid zien. Ook
tonen wij u houten schoeisel uit heel Europa in al
zijn diversiteit.
We kijken uit naar uw bezoek van onze feestelijke
tentoonstelling
CHAPEAU! SABOTS FRANÇAIS.

Wim Hoogers, voorzitter.
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Franse bijl – hache

FRANS

De grote tentoonstellingsruimte van het museum
heeft een ware metamorfose doorgemaakt. De
firma Geveke Bouw heeft, samen met de eigen
technische commissie, de houten wanden voorzien
van MDF platen; de raampartij aan de oostkant is
daardoor dichtgemaakt, Vrijwilligers van het museum hebben deze platen bekleed met glasvezelbehang. Daarna konden ze aan de slag om het geheel te sauzen. Ook de blauwe balken kregen een
lichtere kleur. Al met al een klus van vele dagen!
Het is zeker dat de nieuwe expositie in deze nieuwe omgeving er nog fraaier zal uitzien.
Zeer binnenkort zult u een uitnodiging kunnen
verwachten, om als ‘Vrienden van het Museum,
de expositie te bewonderen.
Wij hopen u daar in groten getale te ontmoeten.
Dus tot ziens.

Frans bodemmes – bontoir

- Avoir du sel dans son sabot- Zout in zijn klomp
hebben- Geluk hebben.
- Quand le cuir est cher, rit le sabotier - Als het leer
duur is, lacht de klompenmaker.
- Ne pas rester les deux pieds dans le même sabot
- Blijf niet met twee voeten in dezelfde klomp - Zorg
voor verandering in je leven.
- Tout grand sabot trouve grand pied- Alle grote
klompen vinden een grote voet.

IN MEMORIAM

VAN HET BESTUUR

Het komende seizoen is voor ons museum van
grote betekenis. Wat zal de aantrekkingskracht zijn
van de nieuwe expositie, waar een bijzonder deel
van onze vorig jaar verworven collectie Franse
klompen tentoongesteld is. Een seizoen, waarvan
wij hoge verwachtingen hebben. Ik kan me voorstellen, dat u nieuwsgierig bent wat we tot nu toe
met het nieuw verworven bezit gedaan hebben.
In het afgelopen winterseizoen is de hele collectie
door een drietal medewerkers geïnventariseerd,
d.w.z. dat elke klomp, of op zijn Frans sabot, bekeken, beschreven en van alle kanten gefotografeerd
is. Het resultaat daarvan wordt nu opgeslagen op
de computer, zodat hiermee de hele collectie in het
gedigitaliseerde archief staat. Een zeer groot karwei, waaraan met liefde, enthousiasme en geduld
gewerkt is.
De inrichtingscommissie heeft gedurende het winterseizoen haar creativiteit weten om te zetten in
de nieuwe expositie.

Op 16 november 2009 overleed op 80 jarige leeftijd
Jan Kanon, trouwe vrijwilliger en vriend van het
klompenmuseum. Jan was vanaf het prille begin,
al voor 1988 betrokken bij de totstandkoming van
het museum. Hij was medeoprichter en lid van het
stichtingsbestuur. Hij had de zorg voor de museumwinkel, het contact met de leveranciers lag hem
wel. Iedere dag bracht een vrijwilliger de afrekening met de opbrengst in dat bekende linnen zakje
van de bank naar zijn huis aan de Schoollaan.
Zijn vrouw Annie en hij zaten soms al te wachten
en er volgde altijd een gastvrij onthaal. Ook organiseerde hij mede het jaarlijkse uitstapje van alle
medewerkers en genoot daar erg van. Jan was
tot het laatst zeer betrokken bij het wel en wee van
“zijn” museum. Alle vrijwilligers blijven met plezier
aan hem terug denken, zoals hij was: trouw,
serieus en humoristisch.
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NIEUWE AANWINSTEN

In een antiekzaak in Gouda werden twee paar
fraaie klompen uit China ontdekt. Hetzelfde model
is ook bekend in Afghanistan. Dit houten schoeisel
is daar zeker niet algemeen gedragen.
Het zijn beide lage modellen met steltjes onder de
voorvoet en hak. Aan de onderzijde daarvan bevinden zich ijzeren puntjes. Op de kap is een kenmerkende ritsversiering aangebracht. In de museumcollectie bevinden zich diverse vormen van trippen
uit Aziatische landen. Deze objecten zijn de eerste
klompen uit Azië. Het is dus wel een zeer bijzondere aanwinst! De klompen zijn geschonken door Elly
en Arie v.d. Hek, medewerkers van het museum.

COLLECTIE MELIN

7. Zeer bijzondere klompen, wat de vormgeving
betreft bijv. deze teenklomp.

In mei 2009 werd door het museum de uitgebreide
klompencollectie van de Fransman J.P. Melin aangekocht. Deze verzameling bestaat uit 571 objecten. Naast de eenvoudige werkklompen werden in
heel Frankrijk ook bijzondere opvallende modellen
vervaardigd. Deze klompen kenmerken zich o.a.
door de sierlijke vorm van de hak en de kap, de
versierde leren wreefband en een puntige neus
soms eindigend in een fraaie krul.

De klompen zijn meestal versierd met ritswerk:
gravures: maar ook sculpturen. De afbeeldingen
zijn ontleend aan de natuur: takken met bladeren,
bloemen en vruchten, dieren en mensen. Het zijn
stuk voor stuk kunstwerkjes: echte volkskunst.

GEREEDSCHAP

Versieringen in de vorm van schoenimitatie, compleet met knoopjes, veters en leerstiksels komen
veelvuldig voor.
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Onder de trap in de werkplaats van het museum
was plaats voor Nederlands gereedschap voor de
klompenmaker. Deze collectie is in verband met
de nieuwe thematentoonstelling vervangen door
Frans gereedschap uit de museumcollectie, afkomstig van de heer J. Bongers.
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De klompen zijn vervaardigd van diverse houtsoorten: beuk, berk, esdoorn, noot, kers enz.
Houtsoorten die goed geschikt zijn voor houtsnijwerk.
Het is niet zo gemakkelijk om in kort bestek de gehele Franse collectie van de heer Melin hier te beschrijven. Hij hanteerde zelf een bepaalde indeling:
enkele onderdelen daarvan zijn:
1. Enseignes: uithangborden die aangeven waar je
een klompenmaker kunt vinden. Het zijn grote
klompen vaak uitbundig versierd en soms van
metaal gemaakt.

2. Mannenklompen: werkklompen, klompschoenen, klomplaarzen aangepast voor een bepaald
beroep.

5 Galoches, schoeisel met een houten zool en een
leren bovenzijde.

3 Vrouwenklompen: lage, fraaie modellen.

6 Model- en souvenirklompjes: staaltjes van prachtig werk en soms voorzien van een plaatsnaam en
landstreek.

4 Kinderklompen, zowel voor baby’s, als voor
schoolgaande kinderen, Deze zijn vaak voorzien
van hiel- en wreefbanden , die met veters of gespen aan de voeten werden vastgemaakt.
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