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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.
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
VAN HET BESTUUR

BESTUUR

vrienden van het klompenmuseum eelde

De expositie 2011 heeft ons weer aangenaam
verrast. Was het bezoekersaantal in 2010 al ver
boven het gemiddelde van de voorgaande jaren,
2011 heeft hetzelfde hoge aantal bezoekers
gebracht, namelijk 30% meer. We merken, dat de
naamsbekendheid van het museum steeds groter
wordt in den lande.
We trachten de bezoekers te verrassen met nieuwe exposities, en daar slaagt de inrichtingscommissie zeer goed in, maar tevens wordt de uitstraling van het museum professioneler. Dit jaar zijn
daar weer goede vorderingen in gemaakt. Zo is de
verlichting in de expositiezaal totaal vernieuwd,
zodanig dat dit kan wedijveren met welk gesubsidieerd museum dan ook.

PUBLICATIE
In het voorjaar van 2011 verscheen in het blad
“Leven in Frankrijk” een uitgebreid artikel over het
Klompenmuseum en met name de unieke Franse
collectie. De titel luidde: “Zout in de klomp, oogverblindende collectie Franse sabots in Drenthe”.
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KLOMPEN MET EEN VERHAAL - 2

Deze klompen hebben een hoge hak, puntige
neus, ijzerbeslag met vijf scherpe punten en een
smalle ijzeren wreefband.
In de Zaanstreek werden deze klompen gebruikt
door de arbeiders op de "beun". Dit was een schuine houten helling voor een houtzaagmolen. Hierover werden de boomstammen naar de molen getransporteerd. De scherpe punten zorgden voor de
nodige stabiliteit.

Mannenklompen, Nederland, 1850,
hout, ijzer, lengte 32,5 cm.

IN MEMORIAM

Maar niet alleen maken we stappen vooruit in de
inrichting, maar ook in de organisatie. In 2010 is
het beleidsplan 2010 – 2015 vastgesteld. Dit jaar is
voortvarend gewerkt aan het veiligheidsplan en
bespreken we zeer binnenkort de aanzet voor het
collectieplan. In dit plan wordt het beheer en beleid
t.a.v. de collectie vastgelegd om een goede koers
te blijven varen.
Ook is de naam van het museum gewijzigd.
De oorspronkelijke naam blijft voor de stichting
bestaan, maar in ons naar buiten treden willen we
laten zien, dat we een internationaal museum zijn
en niet alleen regionaal. De werknaam is nu:
INTERNATIONAAL KLOMPENMUSEUM.
De Franse collectie is dit jaar nog weer uitgebreid.
In mei jl. bezocht de heer Melin, van wie we de
grote collectie unieke Franse klompen gekocht
hebben, het museum en bracht nog diverse schitterende klompen mee. We hebben de klompen
kunnen aankopen met dank aan het Jenny Vrieling
Fonds te Vries. Het geld uit dit fonds wordt beheerd door, en via het Prins Bernhard Cultuurfonds
Drenthe toegekend.
Helaas moeten we constateren, dat er nog geen
uitzicht is op een nieuw en groter museum. U weet,
dat we veel ruimte te kort komen om de collectie te
kunnen tonen en te bewaren. Diverse goede gesprekken zijn er met wethouder Henk Kosmeijer en
de meeste fracties van de gemeente Tynaarlo
geweest. De waardering voor het museum is groot
en men wenst het museum een goede plaats in het
centrum van Eelde. Helaas blijft het nog bij wensen. We weten, het zijn financieel moeilijke tijden
voor de gemeente, maar wij blijven optimistisch
aan de toekomst werken.

Op 13 juni jl. overleed op 89 jarige leeftijd mevrouw
I.G Huizinga-Visser. Ida was vanaf de oprichting bij
het Klompenmuseum betrokken. Zij maakte jarenlang deel uit van het stichtingsbestuur, waar zij een
gedegen bijdrage leverde. Ook was zij actief in de
inrichtingscommissie. Ida heeft met Ted de Boer
de klompencollectie van Ep Wietzes beschreven.
Een aantal vertegenwoordigers van het museum
woonde haar begrafenis in Garsthuizen bij.

In de Coendershof in Groningen overleed op 25
augustus jl. Femmie Wietzes-Gol. Zij is 87 jaar geworden. Femmie was de echtgenote van een van
de gebroeders Wietzes: Eiso, die in 1977 plotseling
overleed. Zij was sterk bij de totstandkoming van
het Klompenmuseum betrokken en heeft zich tot
op hoge leeftijd als vrijwilliger voor het museum
ingezet. Zij was een vriendelijke en bescheiden
vrouw, die altijd voor een ander klaar stond. Een
delegatie van de medewerkers was bij haar begrafenis aanwezig.
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OKTOBERMAAND

Souvenirklompjes, notenhout, Duitsland,
1940-1945, lengte 7 cm.
Met tekst: andenken von Andre.
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Voor de tiende keer staat de maand oktober bol
van activiteiten om kinderen kennis te laten maken
met kunst en cultuur in Drenthe. Er is bij veel culturele instellingen van alles te beleven voor jong en
oud tijdens Oktobermaand Kindermaand. Ook het
klompenmuseum doet weer voor de tiende keer
mee! Op vier zondagen staan de deuren open voor
kinderen met hun ouders. Na een rondleiding kan
de jeugd zelf actief bezig zijn met een klomp bijv.
om er een insektenhotel van te maken. Deze activiteiten zijn belangrijk om jongeren meer bij het museum te betrekken.

“Avoir du sel dans son sabots” (zout in de klomp)
wil zeggen: geluk hebben.
Vele foto’s tonen de klompen, “die stuk voor stuk
verschillend en allemaal met ambachtelijke liefde
zijn gemaakt volgens de beste Franse boerenklompentraditie”.

BEZOEK

KLOMPEN MET EEN VERHAAL - 1

Andre Fromont was een Franse soldaat in de
Tweede Wereldoorlog. Hij werd door de Duitsers
gevangen genomen en als krijgsgevangene
verbleef hij in een kamp in de buurt van Keulen.
Gedurende 9 maanden werd hij te werk gesteld bij
een Nederlandse kweker in Oberembt. Onder glas
werd daar groente verbouwd, ook was er tulpenteelt. ’s Morgens werden de gevangenen door de
Duitse politie gebracht en ’s avonds weer opgehaald. Andre maakte deze klompjes volgens Frans
model voor de dochter van de kweker. Hij versierde deze met lelietjes der dalen en plaatste de volgende tekst: andenken von Andre. Toen op een
zondag de meeste mensen ter kerke gingen, zag
Andre kans om per fiets te ontsnappen. Hij wilde
naar huis, want zijn dochtertje was ziek. Aan de
Duits-Franse grens werd hij gearresteerd. Hij overleefde de oorlog en woonde daarna in Villefranche
ten noorden van Lyon.

In 2009 kon het museum met behulp van een aantal fondsen de unieke klompenverzameling van de
Fransman Melin aankopen. Begin mei van dit jaar
bracht de heer Melin een eerste bezoek aan het
Klompenmuseum. Hij werd daarbij vergezeld door
zijn vrouw en een zoon.

Uitgebreid bewonderde hij de expositie en reageerde enthousiast over de opzet van het museum. Het
spreekt vanzelf dat er toen ook veel over klompenzaken is gesproken!
Het bleek dat hij ook een dertigtal nieuwe objecten
uit Frankrijk had meegenomen. Mede door een
bijdrage uit het “Jenny Vrieling Fonds” kon tot aankoop worden overgegaan.
Naast fraaie klompen bevindt zich in deze aankoop een zestal unieke bronzen drukmallen.
Deze mallen werden gebruikt om de leren wreefbanden, “brides” van een versiering te voorzien.

Drukmal, Frankrijk, midden 19e eeuw, brons,
lengte 16 cm.
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NIEUWE AANWINSTEN

Voor het maken van de wreefbanden worden verschillende soorten leer gebruikt. De afgedrukte
versiering is meestal door de natuur geïnspireerd;
bloemen en fruit om de overvloed te vieren. Eikels,
kersen en hazelnoten zijn symbolen van vruchtbaarheid.

Mevrouw R.B. Jacobs-Hitschmann uit Schoonhoven heeft haar verzameling miniatuurklompen aan
het museum geschonken. Deze bestaat uit 87 verschillende objecten. Jarenlang heeft zij aan deze
verzameling gewerkt en gezocht in antiekzaken en
beurzen in binnen- en buitenland. Er zijn souvenirklompjes met plaatsnamen erop zoals Antwerpen,
Ieper en Ostende, diverse snuifdoosjes en zelfs
een gouden oorhanger van hout en 14 karaats
goud. De verzameling is zeer divers van houtsoort
en versiering: ritswerk en verf. Zeker een fraaie
aanwinst voor het klompenmuseum.

Aankoop mei 2011, mannenklompen, Frankrijk, eind 19e eeuw, notenhout, lengte 32 cm.

Aankoop mei 2011, kastanjepellers, Frankrijk
(Ardêche), hout, ijzer, leer, lengte 27,5 cm.

Rode handgesneden klompjes, ingesneden bladmotief in goud, lengte 6,9 cm.

DE KLOMP ALS BEGRIP

Verzamelde tamme kastanjes werden in platte bakken gedeponeerd. Door er met deze pellers
op te stampen werden de stekeldoppen en vellen
verwijderd.

De klomp is een begrip in verschillende uitdrukkingen.

Blank gelakt snuifdoosje met “puzzel” sluiting,
lengte 9 cm.

Nu breekt me de klomp
Ik ben stomverbaasd
Iets op zijn klompen aanvoelen
Iets begrijpen dat erg voor de hand ligt
Dat zal mijn klomp niet roesten
Ik maak me nergens druk om
De klompen wegbrengen
Naar huis gaan

Klompje met speldenkussen, lengte 6 cm.

De klompen wegzetten
Sterven
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