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Internationaal Klompenmuseum 
Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde 
Tel. 050 - 309 11 81 
Correspondentieadres: 
Postbus 13, 9765 ZG Paterswolde 
Bankrekening NL47RABO0315856041 
Openingstijden: periode 1 april - 1 november. 
Dinsdag t/m zondag - 14.00 - 17.00 uur. 
Groepsbezoek buiten de normale openingstijden 
tot ± 55 personen, op afspraak. Speciale prijzen 
voor groepsbezoek. januari tot april gesloten. 
Reservering via tel. 050 - 309 11 81. 
Website: www.klompenmuseum.nl  
 
 
 
 
Voorzitter: Wim Hoogers 
Secretaris: IJmkje Dantuma 
Penningmeester: Hilbrant Hartlief 
Leden:  
Janny Hoenders  Martha Veldkamp 
Bertus van den Hof (pr) Sjoerd van der Wulp 
Anja Nutters Bernard Zwager 
 

Museumberichten 
Coördinatie: Vera Polling 
 

 
 
 
Graag willen wij het aantal Vrienden van het Klom-
penmuseum uitbreiden. Meldt u aan als nieuwe 
Vriend. U ontvangt dan een acceptgiro met toe-
gangspasje 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 Klompen-
museum 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 
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Het is tijd om te pronken, want het museum bestaat 
25 jaar! In de jubileumtentoonstelling worden ver-
schillende hoogtepunten van de internationale ver-
zameling klompen en schoeisel met houten zool 
onder de aandacht gebracht. Een blik op hoe het 
allemaal begon, een verwachtingsvolle kijk naar de 
toekomst, en ook over de bijzondere klompen die in 
de loop der jaren aan de collectie zijn toegevoegd. 
De inrichtingscommissie nam een duik in het ar-
chief. Ze vroegen de vrijwilligers om aan te geven 
wat hun favoriete paartje is uit de collectie van in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
totaal ruim 2.200 paar pronkstukken. En zo ont-
stond de titel Parade paar-tjes. Uit de diversiteit en 
de veelheid aan mogelijkheden moesten keuzes  
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worden gemaakt voor de inrichting. De start van het 
museum in 1990 kon daarbij niet ontbreken. Uit het 
archief zijn foto’s opgedoken van de pioniers en de 
oprichters. Van de diversiteit van de krantenkoppen 
zijn vele gebeurtenissen af te lezen.  
 

Daarnaast is het feest, de vrolijke noot wordt gezet 
door klompen uit de collectie Woldring. Een serie 
kleurrijke figuren gemaakt van klompen. Ze gaan 
samen met frivole Franse klompen met sierlijk hout-
snijwerk uit de collectie Melin. Bruidsklompen uit 
Marken, Duitsland en Syrië sluiten aan met de lief-
devolle puntige klompen uit het dal van Bethmale 
(FR) in de feestelijk stoet van Parade paar-tjes. 
 

Ook het ambacht speelt een grote rol. Zo zijn er 
klompen die niet te onderscheiden zijn van schoe-
nen, gemaakt uit één stuk hout. Tunnis Linker uit 
Zuidlaren maakt houten schoeisel met zijn eigen 
ontwikkelde houtbewerkingstechniek. Hij lijmt repen 
hout van 7 mm breed op elkaar en vereeuwigt met 
behulp van een mal zijn schoenen, die van zijn 
vrouw of gebruikt zijn fantasie. Zelfs de veters zijn 
van hout. Tussen zijn werk prijkt het duurste paar 
klompen van het museum. Een paar klompen als 
voeten waarmee een Franse klompenmaker de eer-
ste prijs won op een tentoonstelling in Frankrijk. 
 

Het oudste paar uit de collectie zijn de Pietjes of 
Tonnekes (± 1775). Ze zijn omringd door Franse 
kinderklompjes en staan samen met de verschillen-
de soorten trippen opgesteld. De nieuwste aanwin-
sten van het museum zijn de honderd tot tweehon-
derd jaar oude modellen afkomstig uit Nuristan, een 
provincie in Afghanistan en Pakistan. Aan de wand 
zien we de klompen van de huidige Nederlandse 
klompenmakers paarsgewijs richting de uitgang 
paraderen. In de hoop dat het ambacht voor de toe-
komst behouden blijft. Op weg naar het volgende 
jubileum.  
 
 
 
 
 

Het jaar 2015 is een bijzonder jaar voor ons muse-
um, want het bestaat 25 jaar. Wie had dat kunnen 
denken bij de oprichting van de Stichting Klompen-
museum Gebr. Wietzes op 24 februari 1988. De 
oprichting ontmoette nogal wat scepsis, maar de 
grondleggers van het museum hebben met hun 
motto ‘Wedd’n dat ’t lukt’ en hun inzet laten zien 
dat het kan en ook toekomst heeft. Toen in 1988 
Jaap Boerema en Jan Tent bij Egbert Wietzes met 
dit idee kwamen, had Ep er een hard hoofd in.  
Helaas heeft hij de opening van het museum in 
1990 niet meer kunnen meemaken, maar Tiny, zijn 
vrouw, gelukkig wel.  
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weten wij heel weinig, zelfs niet of er zo iets be-
staat als een Utrechtse klomp, dat wil zeggen met  
typische streekeigen kenmerken in vormgeving of 
decoratie. Ik kreeg in de uitzending alle ruimte en 
heb dan ook uitgebreid reclame gemaakt voor ons 
mooie museum. Helaas heeft deze oproep tot op 
heden niet het gewenste resultaat opgeleverd. 
Als tweede actie zijn per e-mail alle historische 
verenigingen in de provincie Utrecht aangeschre-
ven met hetzelfde verzoek. Deze actie loopt nog en 
ik houd jullie op de hoogte over de vorderingen. 
Wat kunnen jullie doen? Hoe kunnen jullie helpen? 
Ga nog eens na of je familie, vrienden of kennissen 
hebt in de provincie Utrecht en zet ze aan het 
werk. We weten inmiddels dat we zoeken naar de 
bekende speld in een hooiberg, en zelfs de kleinste 
aanwijzing kan belangrijk zijn. Ik weet zeker dat we 
gaan slagen en dat betekent dat het klompenrek 
moet worden uitgebreid. Niet alleen met de provin-
cie Flevoland (we hebben klompen uit Urk en die 
moeten hieronder worden geplaatst), maar ook met 
de provincie Utrecht. Bernard Zwager  
 
 
 
 

Hillie Ubels 
Op 11 december 2014 overleed mevrouw Hillie 
Ubels in het Else van der Laan huis te Eelde.  
Het museum staat sinds 1990 op een deel van de 
grond van de kwekerij van Hillie en Piet Ubels.  
Tot 2012 beheerde Hillie de sleutel van het  
museum. Bij haar kwamen de vrijwilligers iedere 
dag dat het museum open was de sleutel halen en 
terug brengen. En altijd was de sleutel er. Wij her-
inneren ons Hillie als een trouw en vriendelijk 
mens, die ook graag met het jaarlijkse uitje mee-
ging, en daar erg van genoot.  
 

Geessienus Eggens 
De heer Geessienus Eggens overleed totaal onver-
wacht op 13 januari 2015. Hij was de man, die sa-
men met Vera Polling, de maandelijkse roosters 
voor de vrijwilligers maakte. Op zijn eigen, rustige 
manier, deed hij ook een paar keer per maand 
dienst in het museum, en tevens werd hij ingescha-
keld als rondleider. Wij missen Geessienus zeer.  
 

Ton Zonneveld 
Onze oud medewerkster Ton Zonneveld overleed 
27 februari 2015 op 92 jarige leeftijd. Tot 2012 
kwam Ton nog regelmatig in het museum. Ze heeft 
dienst gedaan als gastvrouw en is van groot be-
lang geweest voor het ontwerp van onze verpak-
kingszakjes. Jarenlang werden deze zakjes onder 
haar leiding geplakt. Haar creativiteit en opgewekt-
heid zullen we ons blijven herinneren.  
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40 Jaar geleden had in een antiekzaak in Kaboel en 
deze schoenen zijn toen naar Nederland gestuurd 
en hier gebleven. Ze zijn 100 – 200 jaar oud. Omdat 
ik het een sympathiek idee vind dat deze schoenen 
terechtkomen in een museum heb ik u dit aanbod 
gedaan. Ook in Afghanistan en Pakistan zijn zulke 
oude antieke schoenen moeilijk te vinden”. Twee 
bestuursleden zijn naar Tiel gegaan en hebben de 
18 paar gekocht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Je kent dat wel. Ineens is het er en het gaat niet 
meer uit je hoofd. Sterker nog, het kan een obses-
sie worden. Zo vergaat het mij met de Utrechtse 
klomp en ik ga jullie vertellen hoe dat is gekomen. 
Mijn kennismaking met het Klompenmuseum loopt 
via Lammert de Bruin, die mij voor mijn verjaardag 
trakteert op een rondleiding door het museum. Als 
we aankomen bij het rek van de Nederlandse 
klompen, vertelt Lammert dat er helaas één provin-
cie aan ontbreekt. Ik wil niet geloven dat er geen 
Utrechtse klomp bestaat en bijt mij vast in het on-
derwerp als een terriër. Vanaf dat moment ben ik 
op zoek naar de Utrechtse klomp en ik heb mij tot 
doel gesteld het museum van deze klompen te 
voorzien, uiterlijk in ons jubileumjaar 2015.  
Wat hebben we inmiddels gedaan? Ik ben live in 
de uitzending geweest van Radio Utrecht, de Ser-
vicelijn, en heb daar een oproep kunnen plaatsen 
voor informatie over de Utrechtse klomp. Wie heeft 
typisch Utrechtse klompen in bezit of kan ons in 
contact brengen met deze mensen? Wie heeft in-
formatie over de Utrechtse klomp? Op dit moment  
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En hoe! Tiny heeft op vrijdag 27 maart jl. de nieuwe 
expositie geopend. Een expositie met het motto 
‘Parade paar-tjes’, een terugblik op de highlights 
van de afgelopen 25 jaren. Een unieke expositie, 
die vele toppers uit de collectie laat zien, die de af-
gelopen jaren in ons museum waren tentoonge-
steld. Een kroon op het werk van alle vrijwilligers, 
die aan het museum werken. Ja, het museum draait 
op de inzet en liefde van vele vrijwilligers en dat tot 
op hoge leeftijd. We hebben dit afgelopen jaar van 
drie vrijwilligers helaas afscheid moeten nemen. 
Mensen met hart voor het museum. We hebben hen 
in onze bijeenkomst met de vrijwilligers herdacht en 
hun inspanningen genoemd. Gelukkig zijn er nieu-
we vrijwilligers bijgekomen, die op verschillende 
terreinen hun talenten willen laten zien. Wij zijn zeer 
blij met hun komst.  
Het afgelopen jaar werden we geconfronteerd met 
het probleem, waar moeten we onze meer dan 
2.200 paar klompen, gereedschappen en aanver-
wante voorwerpen opbergen. We konden alles in 
depot brengen in het gebouw van Univé, maar dat 
gebouw werd verkocht en wij moesten een nieuwe 
plek zoeken voor onze collectie. Overleg met de 
gemeente Tynaarlo leverde helaas niets op. Geluk-
kig vonden we gehoor bij S.V. Actief. Boven de 
kleedkamers in hun nieuwe aanbouw is een pracht 
zolder, licht, goed van temperatuur en vochtigheid. 
Begin 2015 hebben enige vrijwilligers dagen werk 
gehad de collectie over te brengen en de ruimte in 
te richten. Meer dan 250 strekkende meter stellin-
gen herbergen nu de klompen en andere voorwer-
pen. We zijn er gelukkig mee deze goede plek ge-
vonden te hebben. Elk jaar probeert het bestuur het 
museum een meer eigentijds gezicht te geven, niet 
alleen in de exposities, maar ook in de aankleding. 
De komende tijd zal de verlichting in de werkplaats 
verbeterd worden, zodat wat daar staat beter tot zijn 
recht zal komen. We zouden nog meer willen veran-
deren, zeker voor de bezoekers en de vrijwilligers. 
Ons museum wordt niet gesubsidieerd en zal dus 
van eigen inkomsten ieder jaar kleine stapjes ma-
ken om een financieel gezond museum te kunnen 
blijven. Dit alles kan alleen maar door de geweldige 
inzet van onze vrijwilligers.  

Vlnr: Egbert Wietzes, Tiny Wietzes,  

Jaap Boerema en Femmie Wietzes 
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Tijdens de grote klompenmanifestatie van het 
Bloemencorso 2014 heeft mevrouw Jeanne Meijer 
het Klompenmuseum een paar kleine tripklompen  
geschonken met een heel bijzonder verhaal:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het verhaal van de twee klompjes. 
Het was 1957 toen er een patiënt werd opgenomen 
op de afdeling chirurgie van het vroegere  
Academisch ziekenhuis in Groningen waar ik toen 
werkte. Het was Maarten Stel, klompenmaker uit 
Burum. Hij had zijn duim ernstig beschadigd tijdens 
zijn werkzaamheden en werd geopereerd door de 
plastisch chirurg. Na zijn opname werd hij polikli-
nisch verder behandeld. Op zekere dag kwam hij 
op de afdeling met twee tripklompjes. Voor het 
hoofd van de afdeling en mij ieder één! Dat was 
heel leuk maar wij hadden beide wel graag twee 
klompjes gehad. We waren nog jong en spraken af 
dat degene van ons die het eerst trouwde het 
tweede klompje kreeg. De jaren verliepen maar de 
prins op het witte paard kwam niet langs. Inmiddels 
had ik het ziekenhuis verlaten voor een verdere 
opleiding en Betty vierde haar 25 jarig jubileum in 
het ziekenhuis. Bij de bloemist liet ik mijn klompje 
opmaken en bood het haar aan op de receptie 
waar ze erg blij mee was en ze heeft het jaren in 
haar bezit gehad. Helaas is zij overleden en via 
haar zuster kreeg ik het tweede klompje. Intussen 
heb ik een hoge leeftijd bereikt en wil zo graag dat 
de klompjes bewaard blijven wanneer ik er niet 
meer ben. Op de klompenmanifestatie (tijdens het 
bloemencorso) sprak ik één van de medewerkers 
van het klompenmuseum (dhr. van den Hof) en hij 
wil de klompjes graag voor mij bewaren in het mu-
seum!  
 
 
 

Corrie Westra uit Stiens heeft het Klompen-
museum een paar Zwitserse holzschuhe geschon-
ken. Zij heeft ze via een Zwitserse kennis, Franz 
Schmid uit Hombrechtikon, gekregen. “De klompen 
zijn van ahorn (Canadees berken – hier zit geen 
zuur in). Ze lopen op blote voeten in deze klompen 
met beide riempjes over de voet. Diese Schuhe 
wurden in der “Inner Schweiz” getragen (bauern)”.  
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Er is nog één fabriek in Zwitserland die deze klom-
pen maakt: Schreinerei Holzartikel und Holzschuhe 
Peter Bissig uit Isenthal - www.holzbildhauen.ch.  
 
 
Op 8 augustus 2014 ontving het Klompenmuseum 
een e-mail van M.H. (Hashem) Suliman uit Tiel. “Ik 
ben in bezit van 18 paar houten, zeer antieke, fraai 
bewerkte schoenen uit Nouristan, een provincie 
gelegen tussen Afghanistan en Pakistan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommige paren hebben nog de originele touwen 
waarmee de schoenen werden vastgeknoopt, an-
dere paren missen die. Een zeer bergachtig gebied 
waar verschillende nog animistische stammen le-
ven waaronder de Kailash stam. Wij denken dat, 
gezien de bewerking, de schoenen afkomstig zijn 
van deze stam. Allerlei gebruiksvoorwerpen wer-
den versierd met dezelfde motieven, zoals o.a. 
stoelen, tafeltjes, deuren, potten en ook de schoe-
nen. Net zoals ook wij traditionele bewerkingen 
kennen zoals bijv. Hindeloopen. 

http://www.holzbildhauen.ch

