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Johan Witteveen heet allen van harte welkom op deze laatste contactmiddag voor 
de zomer. Mooi dat er zoveel belangstellenden zijn.  
Als aanvangslied zingen we “U zij de glorie, opgestane Heer”. Dit lied, gezongen 
vanuit de Jaarbeurs in Utrecht, zingen we mee met tekst op de beamer. 
oor de meditatie, zo kort na Pasen, heeft Johan gezocht in de bijbel naar teksten in 
dit verband. Hij heeft gekeken naar de Emmaüsgangers. Dit verhaal is ongetwijfeld 
bekend bij de aanwezigen. Lucas schrijft er ook over en Johan leest enkele verzen 
uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. 
 

De leerlingen waren onderweg naar Emmaüs en 
spraken over alles wat er was voorgevallen. Terwijl zij 
met elkaar in gesprek waren kwam Jezus en liep met 
hen mee. Hun blik was vertroebeld zodat zij Hem niet 
herkenden. Hoe kun je oplopen met een vriend 
zonder Hem te herkennen? Het is haast niet te 
geloven. Zij waren volgelingen van Jezus en hadden 
namelijk beweerd dat Jezus uit de dood was 

opgestaan! Niet te geloven, samen een lange wandeling maken met een goede 
vriend, een heel gesprek met Hem voeren en Hem niet herkennen. Ze hadden 
bevangen ogen en hadden maar oog voor één ding; de dode Jezus, dat was voor 
hen de enige werkelijkheid. Al het andere zagen ze niet, ondanks alle geruchten 
over hetgeen was gebeurd.in Lucas 24. Hebben wij mensen daar ook niet vaker 
last van, met Jezus optrekken en Hem niet zien? Bevangen ogen?. Diepbedroefd 
zijn door het gemis en geen oog hebben voor andere zaken .In de NBV21 kunt u 
lezen in Lucas 31, dat hun ogen werden geopend en zij Hem herkenden. Dat 
wensen wij u ook toe: dat u Jezus kent, ook als het in het leven tegen zit. 
 
Voordat de beide gastsprekers het woord krijgen krijgt Simon van Halm even de 
gelegenheid om aandacht te vragen voor de dagtocht naar het Woudagemaal en 
de Passiflorahoeve. 
 
Dan krijgen Rob en Bertus het woord. Ze zijn beiden werkzaam bij het Klompen-
museum in Eelde. Rob is ongeveer een jaar werkzaam,Bertus is al “een oude rot” 
in het vak met 20 jaar ervaring en kan Rob 
bijspringen bij vragen, waarop hij het 
antwoord niet weet.  
 
Het Internationaal Klompenmuseum 
Eelde bestaat sinds 1990, toen de 
verzameling van een klompenmaker op 
leeftijd - Egbert Wytzes uit Eelde - kon 
worden overgenomen en het huidige 
gebouw beschikbaar kwam, gekocht 



door de Vereniging Aold Eel. Hij maakte de klompen en zijn vrouw Tinie 
beschilderde deze met blauw en rood, een bloemetje en een versierinkje. Ze 
gingen ook vaak op vakantie en namen dan klompen mee, die ze ruilden met 
exemplaren die het museum niet had. In Nederland waren vroeger heel veel 
klompenmakers Zo is een bonte verzameling ontstaan; in de begintijd beschikte het 
museum over 400 paar klompen. Als Rob en Bertus op vakantie gaan, ook naar het 
buitenland, nemen ze altijd klompen mee om te ruilen en nieuwe te kopen. 
Tegenwoordig beschikt het museum over zo’n 4000 paar klompen uit 43 landen. 
Alle klompen worden gecatalogiseerd en in een database verwerkt. Frankrijk was 
vroeger echt een klompenland; in de hoogtijdagen werden zo’n 30 tot 40 miljoen (!) 
paar klompen gemaakt.  
Je kunt een heleboel dingen doen met klompen. Zo is er bijvoorbeeld ook schoeisel 
met een houten zool. De oudste klomp dateert van omstreeks 1230 jaar na 
Christus. Klompen werden later vaak aangetroffen bij boerderijen op het platteland 
en in beerputten in steden, waar ze goed geconserveerd bleken te zijn. 
 

Het museum beschikt over een Franse klompenmachine, 
waarmee je klompen kunt uitboren en allerlei vormen maken. 
Ook kun je de machine zo instellen dat er een linker-of 
rechterklomp uit komt. De moderne machines kunnen zowel 
linker-als rechterklompen maken.  
Klompen werden vroeger veel gedragen en aangepast aan de 
werkomstandigheden: bijvoorbeeld veenarbeiders hadden 
klompen met een extra breed draagvlak, zodat ze niet 

wegzakten. En In Spanje,tegen de Portugese grens aan, werkten mensen in 
heuvelachtig gebied en om te voorkomen dat ze zouden wegglijden hadden die 
klompen een soort van pootjes. Klompen moeten functioneel zijn. Nederlandse 
klompen worden gemaakt van wilgenhout en populierenhout. Klompen van 
wilgenhout worden gebruikt in nattere provincies en die van populierenhout op 
zandgrond. Als klompen gemaakt worden moet het hout nat zijn.  
Klompen zijn licht van gewicht, beschermen je voeten en gaan lang mee. En je 
houdt warmere voeten in de winter. Bij boerderijen kon je vroeger zien aan de 
klompjes bij de deur of alle kinderen thuis waren. Aan de leertjes op klompen kun je 
zien waar ze gebruikt worden: klompen met het leertje van binnen naar buiten 
worden gedragen in Groningen en Friesland. Bij klompschoenen zit het leer aan de 
bovenkant. 
Het museum heeft Nederlandse klompen in verschillende bewerkingen. Het model 
is ongeveer hetzelfde, maar in allerlei maten (maximaal 49},kleuren en 
afwerkingen.  
De prijzen bedragen plm. 30-35 euro. Het duurste 
klompenpaar in het museum kost € 12.000,00(!). 
De taxatiewaarde bedraagt inmiddels € 20.000,00. 
In Staphorst draagt men vaak klederdracht en de 
vrouwen en kinderen witte klompen. De klompen 
worden extra opgepoetst voor de zondagse 
kerkdiensten. De werkklompen van de mannen 
waren wat eenvoudiger en als zij naar de markt gingen droegen ze ook vaak witte 
klompen. De Staphorster klompen worden door klompenmakers in Meppel 
gemaakt. Als een visserman een meisje ten huwelijk wilde vragen ging hij op 
zaterdagavond naar haar toe met speciaal voor haar gemaakte klompen. Als hij 



dan thuis kwam van zee en het meisje stond op de kade met die klompen 
aan….dan wist hij genoeg. Er zijn ook bepaalde gezegdes die te maken hebben 
met klompen, zoals:“de klompjes tellen”(kijken of alle kinderen thuis waren);“de 
klompen thuis brengen” (thuis komen en dus niet de klompen bij een andere deur 
zetten);“met de klomp naar de klompenmarkt gaan”(klaar voor het huwelijk, dat ze 
een vriendje moet zoeken); ”klompen uit dezelfde wilg”(die lijken op elkaar);“hij 
heeft z’n klompen uitgeschopt” (hij is overleden).  
 
Bij de presentatie werden foto’s van klompen vertoond uit allerlei landen. Mooi om 
de enorme variatie te zien met de bijbehorende uitleg. Ondoenlijk om alles te 
vermelden; dan kun je bijna een halve Houvast vullen en dan mis je nog de 
beelden erbij. Voor een volledig overzicht kun je het beste zelf een bezoek brengen 
aan het klompenmuseum in Eelde. Rob nodigt iedereen hiertoe dan ook uit als je 
eens in de buurt bent. Een bezoek aan het museum kost € 6,00 p.p. en als je met 
meerdere personen komt zijn er arrangementen. En je kunt natuurlijk je 
museumjaarkaart gebruiken. Er zijn diverse rondleidingen en je kunt er koffie met 
gebak nuttigen.  
 
Hierna bedankt Mariette de beide gastsprekers hartelijk; zij is daar al geweest en 
het is echt een aanrader. De gebruikelijke enveloppe blijft deze keer achterwege, 
want Mariette heeft al een bedrag overgemaakt. Het is de laatste middag voor de 
zomervakantie; we gaan gelukkig nog een paar keer op reis, twee dagtochten en 
de reis naar Zeeland. We hopen elkaar in september weer in goede gezondheid te 
ontmoeten. 
Tot slot zingen we het lied: “Blijf bij mij, Heer” en wenst Mariette een ieder wel thuis. 

Jan Zwols 


