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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.
Dinsdag t/m zondag - 14.00 - .17.00 uur.
Groepsbezoek buiten de normale openingstijden
tot ± 60 personen, op afspraak. Speciale prijzen
voor groepsbezoek. Januari 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 wereld in’ is de titel van de nieuwe tentoonstelling, welke vanaf 1 april te bewonderen is in het
internationale klompenmuseum in Eelde.
De Nederlandse klomp is wereldberoemd. Overal
ter wereld weet men dat Nederlanders klompen
dragen. Toch is Nederland niet het enige land waar
men op dit houten schoeisel loopt. De expositie
laat klompen uit veel Europese landen zien.

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
Sponsor Museumberichten: Zalsman Groningen bv
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Wim Hoogers
Ymkje Dantuma
Hilbrant Hartlief
THEMATENTOONSTELLING 2012

BESTUUR

vrienden van het klompenmuseum eelde

Buiten ons werelddeel komen klompen sporadisch
voor. Maar wereldwijd gebruikt men wel ander houten schoeisel om de voeten te beschermen. Wist u
trouwens dat de grondsoort waarop de klomp veel

Vooral een goede klimaatbeheersing met name de
temperatuur en luchtvochtigheid is van groot belang. Het museum heeft een zeer geschikte ruimte
gevonden en wel in het Univé gebouw aan de
Hoofdweg. Het betreft een grote ruimte met goede
opbergmogelijkheden.
Uiteraard is het museum bijzonder verheugd dat de
verzekeringsmaatschappij deze ruimte beschikbaar
stelt!

Het afgelopen seizoen is voor het klompenmuseum
wat bezoekers betreft weer een goed jaar geweest.
We mochten weer meer dan 4000 bezoekers verwelkomen. Tot 1 april is het museum gesloten. Dat
wil echter niet zeggen, dat er niet gewerkt wordt.
Zo is de inrichtingscommissie veelvuldig bij elkaar
geweest om invulling te geven aan de tentoonstelling voor 2012. Een niet zo eenvoudig karwei om in
het komende seizoen de bezoekers weer te verrassen met de veelzijdigheid van klompen. Daartoe is
het ook nodig dat in het museum veranderingen
aangebracht worden, waar de technische commissie veel tijd aan besteedt. Ook heeft deze commissie met behulp van aannemersbedrijf Dussel de hal
en de koffieruimte vernieuwd en geverfd. In de
toiletruimte is een urinoir geplaatst.
Het thema van de tentoonstelling is ’de wereld in’
en toont de grote veelzijdigheid van onze collectie.
Veelzijdig, want klompen en ander houten schoeisel komen uit meer dan 40 landen.
Het museum drijft op vrijwilligers, maar dat wil niet
zeggen, dat we amateurs zijn. Elk jaar werken we
er aan de organisatie te professionaliseren. Dit jaar
is het Calamiteitenplan gereed gekomen en is er
de eerste aanzet gemaakt voor het Collectieplan.
In dit laatste plan wordt het beleid aangegeven ten
aanzien van de collectie en worden er grenzen
getrokken voor het aankoopbeleid. Het komende
jaar zullen de hoofdlijnen van beleid nader ingevuld
worden.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur gesprekken
gevoerd met de meeste raadsfracties van de gemeente Tynaarlo om de raadsleden kennis te laten
maken met het reilen en zeilen van het museum.
Dit was zeer geslaagd. Voor het komende jaar zijn
de fracties van de Provinciale Staten van de Provincie Drenthe uitgenodigd. Het is goed te weten
welke parels er in de gemeente c.q. provincie zijn.
De arrangementen hebben het dit jaar weer goed
gedaan. Verschillende busondernemingen maken
er steeds meer gebruik van. Het arrangement met

Op 7 februari jl. overlijdt in zijn woonplaats Noordbergum de Friese klompenmaker Eelke Scherjon
op de leeftijd van 56 jaar. Hij staat bekend als een
zeer vakkundige klompenmaker.
De afscheidsplechtigheid vindt plaats in een grote
tent die achter de klompenmakerij is geplaatst.
Honderden aanwezigen volgen een indrukwekkende dienst, waarin het leven van Eelke wordt gevierd. De meeste mensen dragen klompen, een
van de laatste wensen van de overledene.

IN MEMORIAM

VAN HET BESTUUR
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gedragen wordt van invloed is op de kleur? Een
kijkje in het museum geeft antwoord op deze
vraag. En heeft u ook wel eens een miniatuurklomp
als souvenir gekregen of weggegeven? Snuffel dan
eens in de gigantische letterbak met een keuze uit
onze grote museumcollectie.
Stap ‘de wereld in’ en ontdek de klomp en ander
houten schoeisel. De inrichtingscommissie
bestaande uit: Nienke Putman, Janny Hoenders en
Anja Nutters hoort graag uw reactie!

Eelke Scherjon zijn lijfspreuk is “De klomp past ons
allemaal”. In 1982 heeft hij de klompenmakerij van
zijn ouders overgenomen. Het bedrijf is al sinds
1850 steeds van vader op zoon overgegaan. In het
voormalige armenhuis in Noordbergum is de klompenmakerij, een klompenmuseum en een uitgebreide winkel gevestigd.

Karakteristiek is zijn bekende streekklomp de
“Fryske laerke”, de Friese tripklomp. Het is een
laag model, waarbij de smalle leren wreefband
door de zijkant, zo kenmerkend voor Noord Nederland, op maat wordt vastgezet. Ook de verftechniek is bijzonder: met een sponsje wordt een speciale bruine verf opgebracht, waardoor het zogenaamde marmereffect ontstaat. Daarna wordt de
klomp met diverse kleuren afgebiesd.
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Al geruime tijd is het museum op zoek naar een
geschikte depotruimte om de museumcollectie verantwoord op te bergen. Vooral een goede klimaatbeheersing met name de temperatuur en luchtvochtigheid is van groot belang.

het Fletcher Familiehotel in Paterswolde en Kool
rondvaartbedrijf in Groningen geeft een stijgende
lijn te zien.
Veel waarde hechten we ook aan Oktobermaand
Kindermaand. Afgelopen jaar was het weer een
succes. Ruim 100 kinderen en hun begeleiders
hebben zeer enthousiast aan de workshops meegedaan.
Gelukkig hebben we ook dit jaar enkele nieuwe
vrijwilligers welkom mogen heten.
Met z’n allen willen we het museum steeds mooier
en beter maken. Het resultaat mag er zijn. Kom
eens langs en laat u verrassen. Van harte welkom.

NIEUWE AANWINSTEN

MUSEUMWERKGROEP

De museumwerkgroep registratie en documentatie
begint na de aankoop van de Franse collectie in
juni 2009 met haar werkzaamheden. Alle museumobjecten worden beschreven, genummerd, gefotografeerd en deze gegevens worden in een speciaal
computerprogramma opgenomen. Op dit moment
is het einde van deze werkzaamheden in zicht. Er
zijn nu 2900 klompen, gereedschappen enz., enz.
beschreven. 2100 objecten zijn reeds verwerkt in
de computer. Als deze werkzaamheden zijn afgerond, begint de werkgroep aan de beschrijving en
nieuwe indeling van het uitgebreide museumarchief. Een betere toegankelijkheid van al het
materiaal zoals boeken, foto’s, artikelen enz. is het
belangrijkste doel. Al met al een karwei dat veel tijd
zal kosten.

DEPOT

De zijden witte kussentjes beschermen de wreef
en zorgen er ook voor dat de klomp aan de voet
blijft zitten. Omdat de zool plat is, schrijden en
schuifelen de priesters meer dan ze lopen.

Het museum kan de afgelopen periode wel een
zeer bijzondere aankoop doen. De tripvorm op de
foto is gemaakt uit een stuk cederhout, waarvan
het middengedeelte van onderen is uitgehold. Het
gehele schoeisel is voorzien van diverse vormen
van houtsnijwerk. In het middengedeelte bestaat
dit uit zgn. ajour-werk.

Vrouwentrippen- Tunesië- eind 19e eeuwlengte 24 cm.

Kenmerkend zijn de puntige neus en het kleine
rondje aan de achterzijde. Op de leren wreefband
zijn zijden pompoentjes aangebracht in de kleuren
groen, geel, paars en oranje. Bij nadere bestudering o.a. via internet wordt ontdekt dat dit schoeisel
is gedragen in Noord-Afrika en wel in Algerije,
Tunesië en Mauritanië. Het zijn zeer zeldzame
exemplaren. Bekend zijn enige dergelijke objecten
in musea van West Europese landen, o.a. in
Rouen (Fr).
Van de heer Kosters uit Peize ontvangt het
museum een krantenartikel uit 1915 met twee
grote foto’s. Het artikel maakt melding van de grote
vraag naar klompen tijdens de eerste wereldoorlog.
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Klompen die voor het grootste deel in Brabant met
Best als centrumplaats met de hand worden gemaakt. Een bedrijf aldaar levert 60.000 paar aan
Engeland. De foto’s tonen de klompenmakervakschool, compleet met meester en potkachel en een
echt dorps-klompenbedrijf.

Genoemde klompenmaker is de eigenaar van een
klompenmakerij in de buurt van Bergen. Bijzonder
is dat de machines op waterkracht werken. Het
water wordt door het fabriekje geleid en zet door
middel van schoepen de machines in werking. Men
is op dit moment bezig om het gebouw te restaureren en men hoopt er een toeristische trekpleister
van te maken. In Noorwegen zijn weinig klompenmakers werkzaam geweest. De klomp is er nooit
zo populair geworden als in Nederland.

Van de Noorse klompenmaker Magne J. Sellevag
koopt het museum deze twee klompen. Het zwarte
exemplaar is een veelgebruikte draagklomp in de
jaren 40 en 50 van de vorige eeuw.

KLOMPEN MET EEN VERHAAL

Van Willem en Barbara Kruijer uit het Canadese
Vancouver kreeg het museum deze Chinese trippen. Het schoeisel bestaat uit een houten zool met
steltjes voorzien van ijzeren punten. De leren kap
is met spijkertjes op de zool bevestigd. De trippen
zijn gekocht op een markt in Peking en werden
gebruikt bij de arbeid in de rijstvelden.

Sjintô-priesterklompen, - Japan - eind 20e eeuw
lengte 29 cm.

Deze bijzonder vormgegeven klompen, Asagutsu,
komen uit het land van de rijzende zon. De zool is
vervaardigd van de houtsoort Okuru. De zijkanten
en de kap bestaan uit met lak verstevigde lagen
rijstpapier. Het schoeisel is volgens de bekende
Japanse traditie glanzend zwart gelakt. Sjintô
betekent zoiets als de weg der goden en is de
inheemse godsdienst van Japan. Kenmerken zijn
ondermeer de ontelbare goden en het aanbidden
van de zon.

Het kleinere klompje is gebruikt om er met kerst
surprises in te stoppen. Het heeft een traditionele
Noorse beschildering en de naam Sellevag.

De Noorse klompenfabriek
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Japanse klompmaker
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