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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 ± 60 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

Het Klompenmuseum is het seizoen 2010 gestart
met een fantastische opening op woensdag
31 maart. Vele genodigden waren aanwezig: Caroline Merlo – cultureel attaché van Frankrijk, Tanja
Klip – gedeputeerde provincie Drenthe, Harm Assies – wethouder gemeente Tynaarlo, Helmut Bensing – Heimatverein Krummhörn e.V. en vele, vele
anderen. Deze feestelijke opening stond in het teken van het 20-jarig bestaan van het Klompenmuseum en de opening van de tentoonstelling CHAPEAU! SABOTS FRANÇAIS. De aankoop van de
unieke Franse collectie van de heer Melin en de
gerenoveerde expositieruimte zorgden voor veel
publiciteit. De verwachtingen over het aantal bezoekers voor dit seizoen waren dan ook hoog
gespannen. Eind maart hadden zich al veel groepen aangemeld voor een bezoek. Nu bijna aan het
eind van het seizoen 2010 kan het bestuur melden
dat het in alle opzichten een geweldig jaar is geweest. Op zaterdag 30 oktober heeft het museum,
voor het eerst in haar 20-jarig bestaan, de 4.000ste
bezoeker mogen ontvangen.

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
UIT HET BESTUUR

BESTUUR

vrienden van het klompenmuseum eelde

Bertus van den Hof, bestuurslid pr van het
klompenmuseum, overhandigt de familie
Braam uit Hoogezand een bos bloemen en badhanddoeken van de Rabobank Noord-Drenthe.

Het museum heeft meegedaan aan de Rabobank
Fiets4Daagse uit Zuidlaren, de Drentse
Fiets4Daagse, Oktobermaand Kindermaand en
was ook open tijdens de Rabobank Museumdag.

Pijp - Frankrijk - ca. 1925 - bruyèrehout, hoorn,
koper, bakeliet en ivoor - L.36 cm. Bruyère is
een bijzondere houtsoort, afkomstig van de
wortel van een grote heidestruik, dit hout is
uitermate geschikt om er pijpen van te maken.

Van alle kanten hebben de medewerkers en bestuur complimenten gekregen over de expositie in
de vernieuwde expositieruimte. Ook mogen wij de
vele complimenten voor de ontvangst in het museum, door de medewerkers, niet vergeten. De cursus gastvrouw/gastheer heeft hier aan bijgedragen.
Het aantal vrijwillige medewerkers is constant
gebleven. Het bestuur blijft op zoek naar nieuwe
vrijwilligers voor gastvrouw/gastheer, het geven
van rondleidingen, voor de inrichting van exposities
etc. Belangstellenden kunnen contact met het bestuur opnemen.
Het bestuur heeft bij een aantal fondsen en overheden geld gevraagd voor o.a. de renovatie van de
expositieruimte. Het VSBfonds, het Jenny Vrieling
Fonds te Vries, de provincie Drenthe en de
gemeente Tynaarlo hebben een bedrag beschikbaar gesteld. Het bestuur van de Stichting is zeer
erkentelijk voor deze bijdragen.

EXPOSITIES

Drentse Rijwiel4Daagse doet het museum aan

Van half april tot eind juli heeft het klompenmuseum meegewerkt aan een tentoonstelling in het
Nationaal Onderwijs Museum in Rotterdam.
Klompen, gereedschappen en documentatie
materialen werden hiervoor in bruikleen afgestaan.
In Duitsland in de plaats Pewsum, ten noorden van
Emden beheert de plaatselijke historische vereniging Krummhörn de gemeentelijke burcht en molen. In het molenhuis worden dit seizoen tot eind
oktober zestig paar klompen en diverse gereedschappen uit de collectie van het Eelder klompenmuseum tentoongesteld.
Enkele vertegenwoordigers van het museum waren bij de opening door de burgemeester aanwezig. Deze samenwerking wordt van Duitse zijde
zeer op prijs gesteld. De historische vereniging
hoopt met het organiseren van soortgelijke thematische tentoonstellingen meer toeristen naar deze
streek te trekken.

Burcht te Pewsum (D)
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NIEUWE AANWINSTEN

Mevrouw Evers uit Den Haag heeft een verzameling klompen en houten schoeisel aan het museum
geschonken. Deze collectie, die door haar man is
bijeengebracht, omvat objecten uit o.a. Spanje,
Frankrijk en Turkije.

Inktpot - Frankrijk - houtsoort onbekend - begin
20e eeuw - met gietijzeren ornament - inktpot
en deksel van metaal met tekst: Encrier des
ecoles perfectionne, A. Picard e Kaan Paris L.19 cm.

Spaanse steltjesklompen “Madrenas”. Dit schoeisel
met vrij grote instap werd gedragen met dikke
sokken, vilten of leren sloffen of schoenen.

Bosbessenplukker - Frankrijk - larikshout eind 19e eeuw - L.20,5 cm.
Met dit voorwerp werden de bessen van de
struiken gekamd. In sommige delen van Frankrijk is het gebruik verboden, omdat de struiken
te veel beschadigd werden.

Klompviool - Frankrijk - houtsoort onbekend ritsversiering - op de onderzijde is kasteel
afgebeeld met raampjes van parelmoer - op de
hak is de zon te zien - L.54 cm. Klompviolen
kwamen veelvuldig voor in Zweden en Denemarken. Ook in België en Nederland is de
klompviool bekend. In de collectie Wietzes
bevindt zich ook een dergelijk exemplaar.
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Franse “Galoches”. De zool is van hout en de
bovenzijde is van leer. Het geel gekleurde etiket
geeft de fabrieksnaam aan.

Klompschoenen. De zool is van hout en de bovenkant van leer, afkomstig uit Spanje of Portugal.
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KLOMPVORMEN

In de museumcollectie bevinden zich ook klompvormen, die bestemd zijn voor een ander soort
gebruik. Zo zijn er reclameklompjes, modelklompjes, souvenirklompjes enz. enz.
Ook in de Franse collectie Melin zijn dergelijke objecten te vinden. Het zijn vaak bijzondere voorwerpen, gemaakt voor diverse gebruikswijzen, soms
fraai vormgegeven en mooi versierd. Hier volgen
een klein aantal objecten uit genoemde collectie:

Zoutpot - Frankrijk - 20e eeuw - houtsoort niet
bekend - ritsversiering - L.33 cm.

Tabaksdoos - Frankrijk - olijfbomenhout -1917
- L.13 cm.

Wijnfleshouder “Boutillon” - Frankrijk notenhout - 20e eeuw - diverse sculpturen in de hak zit een speeldoosje - L.5 cm.

Spaarpotje - Frankrijk - notenhout - begin 20e
eeuw - op kap: muro 8 - roos-en bladsculpturen
- L.19 cm.
Peper en zoutstelletje - Frankrijk - essenhout 1915 - letters P en S - schuifdekseltjes met
koperen knop - L.10,5 cm.

Klompdoosje - Frankrijk - beukenhout - begin
20e eeuw - draaibare deksel - ritsversiering L. 20 cm.
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Speldenkussen - Frankrijk - houtsoort niet
bekend - begin 20e eeuw - aan de zijkant een
klein klompje met een vingerhoed - L.14 cm.
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