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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, op afspraak. Speciale prijzen
voor groepsbezoek. Jan tot april gesloten.
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.

De expositie 2011 heeft als titel: Chique op hout.
Al een paar eeuwen lang weten wij Nederlanders,
dat lopen op houten schoeisel warm en comfortabel kan zijn. En ook in deze tijd is men nog steeds
die mening toegedaan. Je ziet dat verschillende
modeontwerpers, schoenfabrikanten en kunstenaars zich tegenwoordig bezighouden met het
ontwerpen en vervaardigen van modern schoeisel
met een houten zool. En waar is dit alles te bewonderen? Op de „catwalk‟ in het Klompenmuseum in
Eelde!

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
TENTOONSTELLING

BESTUUR

vrienden van het klompenmuseum eelde

Hier is onder andere houten schoeisel te zien van
Miriam van Weeghel (Zwolle). Zij heeft deze ontworpen bij de kleding van Janneke Verhoeven.
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AANKOOP
DIGITALISERING

Het seizoen 2010 is met de expositie CHAPEAU!
SABOT FRANCIAS een doorslaand succes geworden. Het aantal bezoekers is een record in het
20-jarige bestaan van het Klompenmuseum.
Ruim 30 % meer mensen bekeken deze expositie.
Dit betekende voor onze vrijwilligers dat er nauwelijks een moment van rust was.
Het bestuur heeft in 2010 een nieuw Beleidsplan
geschreven. Het beleidsplan geldt voor de periode
2010-2015 en zal jaarlijks bijgewerkt gaan worden.
Belangrijk in een Beleidsplan is het Mission Statement. Voor het Klompenmuseum Gebr. Wietzes
luidt dit: Het Klompenmuseum bezit een nationale
en internationale collectie klompen, schoeisel met
een houten zool, gereedschappen, machines en
documentatie. De presentatie van de collectie
vormt met de educatie de basis van het museum.
Het museum richt zich op een breed publiek en wil
met presentaties van nationale en internationale
betekenis het publiek laten verwonderen en zo de
waarde van het culturele erfgoed laten ervaren.
Ook het promoten van studie- en onderzoeksmogelijkheden en het extern beschikbaar stellen van
delen van de collectie zijn speerpunten van beleid.
Het bestuur heeft de ambitie om in Nederland en
Europa een leidend museum te zijn op het gebied
van nationale en internationale klompen.
Alle gemeenteraadsfracties zijn uitgenodigd voor
een gesprek over de geschiedenis, activiteiten en
toekomst van het museum. Er hebben inmiddels al
enige zeer plezierige gesprekken plaatsgevonden.

In 2009 werd in het museum een thematentoonstelling gehouden met werk van de Amsterdamse
kunstenaar Bas van Buuren. Het bestuur heeft besloten een van de tentoongestelde kunstwerken
aan te kopen met als titel: “Hollands Naakt” - Hout,
acryl, verf, olievernis - 2003

Bij Zwart Audiovisual BV in Lieveren wordt het belangrijkste audiovisuele materiaal van het museum
gedigitaliseerd. Deze kostbare werkzaamheden
zijn noodzakelijk om de diverse videotapes met
veelal historische beelden kwalitatief goed voor de
toekomst te bewaren.
Daarnaast zijn er in een later stadium meer museale mogelijkheden om dit materiaal te gebruiken.

IN MEMORIAM

VAN HET BESTUUR

Het paar dat wordt getoond, is door het team rond
de popster Lady GaGa opgevraagd voor een fotoshoot in Londen. Christa van der Meer, student
aan de Kunstacademie in Den Haag, heeft haar
schoeisel ook beschikbaar gesteld voor deze expositie. Ook van ontwerpers als Jan Jansen, Lieke de
Koning en Hester Vlamings is werk te zien. Het
Leder en Schoenenmuseum in Waalwijk heeft
schoeisel in bruikleen afgestaan. Natuurlijk valt er
ook „chique‟ houten schoeisel te zien uit onze
eigen collectie. Wat te denken van het prachtige
Franse houten schoeisel uit de collectie Melin, dat
zeker de naam Chique op hout verdient, of chique
klompen uit landen als Nederland, België, Litouwen
en Japan.
De officiële opening van de tentoonstelling wordt
verricht door de heer Kees van Twist, directeur van
het Groningen Museum.

Op 20 december 2010 overleed op 90 jarige leeftijd
in haar woonplaats Voorburg mevr. Tet de BoerOlij. Tet was eind jaren tachtig betrokken bij de
totstandkoming van het Eelder klompenmuseum.
Zij was het die samen met Ida Huizinga de collectie
klompen van Wietzes inventariseerde en beschreef. Jarenlang maakte zij deel uit van het stichtingsbestuur en de inrichtingscommissie; ook leidde zij groepen rond. Zo kreeg zij veel belangstelling voor en kennis van de klomp. Dat resulteerde in haar werkzaamheden voor het boek
„Europese klompen, geschiedenis en verscheidenheid‟. Het boek met vele illustraties werd door het
Klompenmuseum in 2002 uitgegeven. Haar inzet
voor het museum is van groot belang geweest.

7

6

EXPOSITIE

Het tijdschrift van het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur te Utrecht heet „Traditie‟. In de 10e
jaargang no. 4 staat een zeer uitgebreid en interessant artikel over klompen onder de titel „Nou breekt
me de klomp‟. Van dagelijks schoeisel tot souvenir.
Het artikel is geschreven door Janneke van der
Veer en de foto‟s zijn verzorgd door het Klompenmuseum te Eelde. De schrijfster behandelt o.a. de
geschiedenis, productie, mechanisatie, het versieren en de vele soorten klompen. Tenslotte wordt
iets verteld over het Eelder Klompenmuseum: een
gespecialiseerd museum.

In het Museum BroekerVeiling in Broek op Langedijk wordt tot het voorjaar van 2012 een expositie
gehouden over klompen met als titel: ‟Klompen in
de spotlights‟. Het materiaal voor deze tentoonstelling wordt in bruikleen afgestaan door het Eelder
klompenmuseum: zestig paar klompen uit Nederland en andere Europese landen en enig gereedschap. Het Museum BroekerVeiling is gevestigd in
een historisch veilinggebouw en de markante houten lighallen, die boven het water zijn gebouwd.

LEZING LOPEN OP HOUT

PUBLICATIE

De legende
In de negende eeuw hadden de Moren onder leiding van hun aanvoerder Boabdil ook de „Vallée de
Bethmale‟ bezet. De zoon van Boabdil werd verliefd op het mooiste meisje van het dal: Esclarelys
en deze werd zijn minnares zonder enige wroeging, hoewel ze reeds beloofd was aan Darnert,
een herder en gemsenjager. Darnert (dard noir is
zwarte pijl of speer) had zich met zijn vrienden teruggetrokken in de bergen en zon op wraak. Op
een morgen hakte hij twee jonge notenbomen om
waarvan stam en wortels een rechte hoek vormden. Met de bijl en het mes hakte hij een paar
klompen, die hij uitholde en de vorm gaf van een
maansikkel. Op een nacht met volle maan verraste
Darnert de twee geliefden. In het dorp hoorde men
het roepen en de wilde kreten van de moordpartij.
Bij de dageraad van de droeve nacht weerklonken
de juichkreten. De herders met Darnert aan het
hoofd overvielen het kamp van de Moren en brachten ze om. Terug in het dorp droeg Darnert als enige de klompen in de vorm van de maansikkel. Op
de punt van de klompen, die zo scherp waren als
een speer droeg hij een bloedend hart: dat van de
Moor rechts en dat van de ontrouwe Bethmalaise
links.
Sinds die tijd biedt op kerstavond een verloofde
zijn geliefde een paar klompen aan met lange punten, bekleed met leer en rijkelijk versiert met vergulde nagels in de vorm van een hart. Hoe langer
de punten van de klompen zijn, des te groter is zijn
liefde. In ruil daarvoor biedt de bruid hem een gebreide wollen trui met geborduurde velour en een
geldbuidel met gepluimde linten en pailletten.

Het aantal bezoekers van het Klompenmuseum is
in 2010 sterk gegroeid. Om dat aantal in de toekomst te behouden of nog uit te breiden, is het
belangrijk dat er steeds gewerkt wordt aan het
vergroten van de bekendheid van het museum bij
potentiële nieuwe bezoekers.
In dat kader is afgelopen zomer een PowerPoint
presentatie gemaakt, die geschikt is voor lezingen
bij o.a. verenigingen en zorginstellingen.
Deze presentatie ‟Lopen op hout‟ heeft als onderwerpen: het Klompenmuseum, de geschiedenis
van de klomp, de klomp in Nederland en daarbuiten, de specifieke arbeidsklomp en de klomp als
(volks)kunst. Ook de klomp met een verhaal en
gezegden met „klomp‟ komen aan bod.
De lezing duurt één à anderhalf uur en wordt verzorgd door Aukje van der Weg, een vrijwilliger van
het museum.
De kosten van de lezing zijn € 75 en dit bedrag
komt ten goede aan het museum. De aanwezigen
krijgen na afloop van de presentatie een kortingskaartje voor een bezoek aan het museum in 2011.
Zo‟n tachtig zorginstellingen en alle historische
verenigingen in Groningen en Drenthe zijn op de
hoogte gesteld van deze presentatie. De eerste
aanvragen voor de lezing zijn inmiddels al binnengekomen.
Voor meer informatie of een reservering kan contact worden opgenomen met Aukje van der Weg.
(tel.050-4091355, e-mail: Aukje-weg @planet.nl)
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BETHMALE

In de Franse Pyreneeën ligt een dal, enige tientallen kilometers lang met zes dorpen en driehonderd
inwoners. Dit dal van Bethmale is bekend door wel
zeer bijzondere klompen die daar al sinds lange tijd
gemaakt worden. Het zijn bruidsklompen van een
oud model en exclusief voor Bethmale. Bij deze
aparte klompen hoort een oude legende. Er zijn
meerdere versies van dit verhaal in omloop, de ene
nog bloederiger dan de andere. Bij het kasteel van
graaf Jaques Bégouën stond rond 1900 een klompenmakerij waar o.a. deze klompen werden gemaakt. Zijn meesterknecht Antonin Catala uit Audressein (Ariège) begon in 1940 met een eigen
klompenbedrijf. Zijn zoon Marcel volgde hem later
op. Een jonge Parijse kunstenaar Pascal Jusot (27
jaar) werd na een stageperiode van drie jaar bij
Marcel klompenmaker in Arrien. Hij maakt naast de
gewone gebruiksklomp ook nu nog de bekende
bruidsklompen voor de volksdansgroep bij de folkloristische kleding en voor toeristen.

Kapklompen, Frankrijk, Pyreneeën
1960 - beukenhout met ritswerk op de kap

klompen is de ronde zoolvorm met ijzerbeslag en
de zeer hoge punt. Karakteristiek is de wijze van
versiering: de dunne ijzeren band over de wreef,
een stuk zwart leer over een deel van de punt, afgezet met goudkleurige kopspijkers. Midden op de
kap is daarvan ook een hartvorm gemaakt; het
symbool van de liefde. Het hout wordt nog met
ritswerk van bladvormen voorzien.

Pascal Jusot - maakt bruidsklompen

Bruidsklompen, Frankrijk, dal van Bethmale
Eind 19e eeuw, notenhout, leer, messing en ijzer

De klompen worden gemaakt van notenhout, ook
wordt beukenhout, berkenhout en iepenhout gebruikt. Vanwege de iepziekte is deze laatste houtsoort geheel verdwenen. Opvallend bij de bruids4

Inwoner uit het dal van Bethmale met bruidsklompen
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