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Kan je het raadsel oplossen?

Holderken bolderken
Loopt op zolderken,
Mee zijn muile vol menschenvleesch.1
Jawel, een klomp!
Wie al handgemaakte klompen heeft mogen passen, weet dat ze goed zitten. Ze lijken
misschien hard en ongemakkelijk om mee te wandelen, maar niets is minder waar. Tot voor
de Tweede Wereldoorlog waren klompen het meest gedragen schoeisel, zeker in België
vanwege het wisselvallige weer. Klompen zijn namelijk goed bestand tegen zowel regen,
modder als vorst en het hout zorgt ervoor dat ze ook ademen en lekker koel aanvoelen
als ons zonnetje dan eindelijk eens schijnt. De klompenmakerij was ooit een belangrijke
bedrijfstak in Vlaanderen. Molenaars en landbouwers droegen klompen, IJslandvaarders en
garnaalvissers konden zich geen beter schoeisel inbeelden (of veroorloven), en ook heel wat
fabrieksarbeiders droegen klompen als beschermend schoeisel.
Van het slijpen van de benodigde werktuigen over het decoreren van de klompen tot het
afstellen van de klompenmakermachines: die technische kennis zit nog in de hoofden van
een handvol gepassioneerde klompenmakers in Vlaanderen (met zwaartepunten in het
Waasland, Meetjesland en de Antwerpse Kempen) en gespecialiseerde musea. In de schoot
van het Klompenforum Vlaanderen ondernemen ze acties zodat dit bedreigd immaterieel
erfgoed wordt geborgd. Zo kreeg het ambacht van de klompenmakerij in 2017 een plaats op
de Inventaris Immaterieel Erfgoed, die sinds 2008 immaterieel erfgoed in kaart brengt. Deze
inventaris maakt het immaterieel erfgoed bekend; de niet-tastbare gewoontes, gebruiken,
praktijken, tradities die een groep of een gemeenschap wil doorgeven aan toekomstige
generaties. Het online platform draagt dan ook bij tot de zichtbaarheid ervan en voorziet
informatie en inspiratie voor al wie dit immaterieel erfgoed mee een toekomst wil bieden.
Sinds kort zijn de partners van de klompengemeenschap verenigd in een Klompenforum
Vlaanderen. ETWIE, het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel
Erfgoed van het Gentse Industriemuseum neemt hierbij een faciliterende en ondersteunende
rol op om het bedreigde ambacht onder de aandacht te brengen.² Het Klompenforum
bestaat uit Tim Van Goethem, Ronny Mondelaers en echtgenote Andrea, Eric De Keyzer en
echtgenote Chris van De Klomp De Klinge vzw, Luc Verachtert, het MOT, Openluchtmuseum
Bokrijk, Klompenmuseum Den Eik, Erfgoedcel k.ERF en Erfgoedcel Waasland. Allen zetten ze
zich in om het immaterieel cultureel erfgoed van de klompenmakerij te borgen, dat wil
zeggen bewaren en doorgeven van het ambacht, alsook het herlanceren ervan, zodat klompen
opnieuw gemaakt én gedragen worden. Hiertoe ondernemen ze verschillende initiatieven
en acties, zoals een overzicht maken van de machines die bewaard worden (met het oog op
eventuele herbestemmingen) en deze brochure voor het brede publiek. Deze brochure bundelt twee persoonlijke verhalen: één van Ronny Mondelaers, een telg uit een klompenmakersgeslacht, en één van Tim Van Goethem, jonge gepassioneerde klompenmaker. We laten
ook de musea aan het woord die klompenmakersmateriaal in hun bezit hebben: het MOT,
Openluchtmuseum Bokrijk en Klompenmuseum Den Eik. Deze artikels worden afgewisseld
met intermezzo’s over de geschiedenis, de grondstof en de vervaardiging van de klomp.
Afsluiten doen we met een artikel van TWIE-duizendpoot Luc Verachtert over de machines
en hun merken van de klompenmakerij.
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GESCHIEDENIS VAN DE KLOMP
Eric De Keyzer is een van de drijvende krachten achter Folkloregroep De Klomp De Klinge
vzw. Hij is een ervaren klompenmaker en een kenner van de geschiedenis van het klompenambacht in het Waasland. In 2019 opent ‘Klingspoor’, een boeiende site in Sint-Gillis-Waas
van waaruit je in de geschiedenis van de Wase klompennijverheid duikt.
Wanneer het klompenverhaal precies begint, is niet exact geweten. Op diverse plaatsen in
Europa zijn klompen teruggevonden uit de 12e eeuw. Men gaat er algemeen van uit dat de
ontwikkeling van de klomp er kwam door de “kleine ijstijden” (14e tot halverwege de 18e eeuw),
waar de gemiddelde temperatuur ten opzichte van nu licht daalde. Het was bovenal ook een
vochtige periode waarin polders werden aangelegd in de natte, kleverige grond. Vooral in die
polderlandschappen was de klomp meer dan welkom. Waarschijnlijk werd het schoeisel in de
winter door werkloze landarbeiders bedacht/gemaakt. De klompenmakerij in België is ouder en
groter dan algemeen wordt aangenomen. De meeste dorpen hadden een eigen klompenmaker
die instond voor de bevoorrading van het dorp en de directe omgeving. De klompen in diverse
vormen (patijnen voor de adel, hoelblokken voor de gewone bevolking) zijn al te zien op diverse
schilderijen uit de 15e en 16e eeuw.
Op het einde van de 19e eeuw tot halverwege de 20e eeuw groeide de klompenmakerij
gestaag. Zo sterk zelfs dat de voorraad bomen ontoereikend was in de regio’s waar klompenmakers in overvloed aanwezig waren, zoals het Waasland. Aanvoer van verder weg (uit
binnen- en buitenland) werd hier dan ook noodzakelijk. Wat weinigen weten, is dat
Nederland tot 1936 meer klompen uit België invoerde dan ze zelf wereldwijd verkochten.
Van alle Europese landen vervaardigde enkel België meer klompen dan nodig was voor
eigen gebruik, met als gevolg de export naar niet alleen Nederland, maar zelfs Duitsland en
Frankrijk. Net voor de Tweede Wereldoorlog minderde de vraag naar klompen. De invoerbeperkingen in Duitsland en Nederland deden de Vlaamse klompenmakerij uiteindelijk de das
om. Mechanisatie bood vanaf de jaren 1930 een oplossing, maar de meeste lokale klompenmakers beschikten door te lage winstmarges niet over het kapitaal om hierin te investeren.
Houten schoenen komen over de hele wereld voor, alleen zien die er niet altijd uit als
onze klompen. Algemeen wordt aanvaard dat ‘houten schoeisel’ wordt beschouwd als een
“schoeisel waarbij de onderlaag uit hout bestaat, ook al zou er nog een zooltje onder het
hout worden bevestigd”. Vandaag de dag zien we de vorm van de klomp nog steeds weerspiegeld in Crocs, Birkenstocks en de hippe Zweedse Hasbeens.³

Eric De Keyzer – secretaris De Klomp De Klinge vzw

Temse tijdens de Tweede Wereldoorlog: klompen werden zelfs per boot uitgevoerd. Collectie Eric De Keyzer
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JONG EN OUD AAN HET WOORD
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DE FAMILIE MONDELAERS: INTERVIEW
MET RONNY
Op een zonnige lentedag spreken we af met Ronny Mondelaers, zoon van Sam Mondelaers
die tot voor kort de oudste klompenmaker van België was. Hij overleed jammer genoeg op
98-jarige leeftijd in het voorjaar van 2018. We vragen Ronny, zelf een volleerd en kundig
klompenmaker, waar zijn passie voor het klompen maken vandaan komt en hoe klompen
zijn levensloop en familie beïnvloed hebben.
De familie Mondelaers is een echte klompenmakersfamilie. Hoe begon het allemaal?
“Het klompen maken zit in ons bloed. Het begon meer dan vier generaties geleden. Voor
mijn over-overgrootvader Augustinus en overgrootvader Bernardus was het maken van
klompen een bijberoep. Het ambacht gebeurde toen nog volledig met de hand. Na enige
tijd kon mijn overgrootvader er steeds meer tijd in stoppen en samen met een klein cafeetje
en een werkhuisje brachten hij en ook grootvader Alfons genoeg geld in het laatje om de
vele mondjes in de familie van eten te voorzien. Nadat mijn grootvader als oud-strijder van
1914 - 1918 terugkwam met maar één oog en zo een invaliditeitsuitkering kreeg, kon hij
voldoende geld opzijzetten om te mechaniseren. In 1928 kocht hij op die manier een aantal
machines en hij was vertrokken! Op het hoogtepunt was er een productie van ongeveer 500
paar klompen per dag, waarbij 35 mensen tewerkgesteld werden onder het toeziend oog
van mijn grootvader Alfons Mondelaers.”

De eerste machines bij Klompenmakerij Mondelaers. 1928. © Ronny Mondelaers

Jouw vader, Sam Mondelaers, heeft een heel lange carrière achter de rug. Wanneer is
hij in de klompenmakerij gerold?
“Mijn vader, geboren in 1920, groeide op tussen de heuldoppen en houtkrullen; het
werd dus al snel duidelijk dat hij geboren was om klompenmaker te worden. De mechanisering van de klompenmakerij was in zijn tienerjaren al een feit door de elektrificatie ervan in 1926, maar toch bleef het nodig om ook handmatig nog klompen te kunnen maken. De machines hebben namelijk een model nodig. Mijn vader ging tot zijn 16e naar
school, maar werd ondertussen regelmatig ingeschakeld in de klompenmakerij, wanneer
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bijvoorbeeld iemand van het personeel niet kwam opdagen. Het werd drukker en drukker en mijn vader kon zijn studies niet afmaken. Hij was nodig in het bedrijf dat op volle
toeren draaide, dag en nacht. Voor hem was het een ware passie om klompen te maken waarmee je goed kon lopen. Je mocht alléén de onderkant voelen bij het wandelen!”

De jonge Sam Mondelaers kijkt in de klomp en ziet dat het goed is. © Ronny Mondelaers

Wanneer was het hoogtepunt van de klompenmakerij voorbij? Wat gebeurde er dan?
“Aan alle mooie liedjes komt inderdaad een einde. Eind jaren 1950, begin jaren 1960 waren
de rubberen laarzen in opmars en was er minder nood aan houten klompen. Bovendien
zorgde een brand in 1963 voor een volledige vernieling van de werkplaatsen. Toch werd de
hele familie nog ingeschakeld om het bedrijf weer op te bouwen op een andere locatie. In de
winter werden dan opnieuw klompen gemaakt. In de zomer gingen ze ‘walentermen’ doen,
waarbij mensen voor een paar weken naar Wallonië trokken om er op de suikerbietvelden
te werken. Het bedrijf en de winkel zwakten helemaal af tot mijn vader eigenlijk terug een
eenmanszaak had.”
Je geeft nu demonstraties over het maken van klompen. Is dit ook iets wat je vader deed?
“Ja, er werd hem eind jaren 1960 gevraagd of hij het ambacht wilde demonstreren op de
septemberkermis in Leuven. Hij maakte een speciale werkbank die hij kon demonteren en
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meenemen in de auto, en gaf zijn eerste demonstratie op de Grote Markt van Leuven. Die
viel erg in de smaak bij het publiek. Met die hernieuwde belangstelling werden er ook weer
meer klompen verkocht en de zaak ging aan het rollen, zo hard zelfs dat hij ons, zijn kinderen,
moest inschakelen. Wij leerden het ambacht zo natuurlijk van de beste en na een paar jaar
meelopen, konden ook wij het klompenambacht demonstreren op verschillende ambachtenmarkten. Zo waren er wel eens weekends dat we met z’n vieren op stap waren! En mijn vader
reisde dankzij die demonstraties met zijn klompen de wereld rond.“
Wat is er gebeurd met alle machines en werktuigen toen het bedrijf stopte in 2008?
“In 1978 werd een klompenmuseum opgericht in het oud gemeentehuis van Vorst in Laakdal,
in het torengebouw. Erg toegankelijk was dit echter niet dus verhuisde het museum naar het
oud gemeentehuis in Eindhout. Zo bleek het probleem niet opgelost, want door de grote
interesse in de demonstraties en het materiaal moest het museum nóg een keer verhuizen.
Sinds 1988 vind je in Laakdal het Klompenmuseum Den Eik. De Vrienden van het Museum
vzw richtte dit op als eerbetoon en herinnering aan de klompenmakers die in de 19e en 20e
eeuw Laakdal en omstreken van schoeisel voorzagen. Vooral deelgemeente Vorst was ooit
een echt mekka van de klompennijverheid met export voor de hele regio. In 2008 stopte
mijn vader officieel met het bedrijf. De dieselmotor die de machines aandreef, ging stuk en
een nieuwe investering zag hij niet meer zitten. Alle machines en alaam van het atelier van
mijn vader zijn verhuisd en worden nu tentoongesteld in het museum. Het was moeilijk om
alles zomaar weg te doen, maar op die manier kreeg alles wel een goede bestemming.”
Wat hoop je voor de toekomst van het ambacht van klompenmaker?
“Omdat ik mijn vader sinds eind jaren 1960 op verschillende evenementen en demonstraties
heb geholpen, heb ik zowel machinaal als handmatig klompen leren maken. Het ambacht
is jammer genoeg aan het uitsterven in België. Ik wil dan ook een inspanning doen om het
ambacht niet helemaal verloren te laten gaan. Ik zou het zeer erg vinden mocht dit mooie
ambacht en de echte vakkennis die eraan te pas komt in de vergeetput geraken. Ik geef
mijn kennis daarom graag door, zoals mijn vader het vak ook aan mij leerde. Zeker nu het
klompenambacht op de Inventaris Immaterieel Erfgoed van Vlaanderen staat, moeten we er
blijvend aandacht voor hebben. Weliswaar zal het ambacht van de klompenmaker kleinschalig
blijven, maar met ons nat landje en een wisselvallig klimaat kan er zeker nog behoefte zijn
aan een goede klomp. Zelf geef ik bovendien nog altijd fier demonstraties, waaronder elke
zomer in Bokrijk, samen met leerling-klompenmaker Tim Van Goethem.”

Ronny en Tim, meester en leerling. © Tim Van Goethem

Ronny en echtgenote Andrea, ook gepassioneerd door
klompen. © Tim Van Goethem

Lieselot Cornelis, kennismedewerker ETWIE
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DE NIEUWE GENERATIE: EEN PERSOONLIJK
PORTRET
“Laat ik me mezelf eerst maar even voorstellen. Ik ben Tim Van Goethem, geboren in 1984
in Beveren-Waas. Samen met mijn vrouw en zoon Stan woon ik in een klein huisje in het
hartje van de Kempen. In Westmalle, waar ook de alom bekende trappistenabdij gelegen
is. Ik werk al tien jaar in het familiebedrijf van mijn schoonouders, waar ik hoofdzakelijk
insta voor grafisch ontwerp en fotografie. Tijdens de kantooruren werk ik dus vooral aan
de computer. De tegenstelling met mijn hobby kan eigenlijk niet groter zijn: handmatig
klompen maken, hout bewerken, de tuin onderhouden… In mijn hobbytijd zijn natuur en
vooral hout nooit ver weg.”

Familie Van Goethem. © Tim Van Goethem
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“Vanwaar ik die liefde voor het klompenambacht heb? Dat is eigenlijk ontstaan door mijn
interesse in geschiedenis en genealogie. Al jaren waren mijn vader en ik bezig om onze
familiestamboom te vervolledigen. In totaal vonden we reeds 9000 voorouders van zoon
Stan, zowel langs vaders als langs moeders kant.”
“In 2012 bezocht ik het Rijksarchief van Beveren-Waas om meer te weten te komen over
mijn overgrootvader. Mijn vader en ik wisten slechts weinig over hem omdat hij al stierf
toen mijn grootvader, Louis Van Goethem, twee jaar oud was. In een filmrol van oude aktes
vond ik de overlijdensakte van mijn overgrootvader Xaverius Franciscus Van Goethem,
geboren in Beveren-Waas in 1867 en gestorven in 1913. Hij bleek vroeger klompenmaker
en ook 4 generaties van zíjn voorouders hadden dit beroep uitgeoefend. Dat waren zo maar
even 5 generaties klompenmakers in mijn familie! Dat vond ik heel frappant. De traditie was
gestopt bij mijn grootvader. Door het vroege overlijden van zijn vader bleef hij achter met
zijn moeder en broertje. Maar mijn vader herinnert zich nog goed dat grootvader elke dag
klompen droeg, en ook op klompen met de fiets van Beveren naar brouwerij Bavaro-Belge
in Antwerpen reed. Die klompen werden gekocht bij klompenmaker Jules Smet, de laatste
beroepsklompenmaker van Beveren-Waas.”⁴

Militieakte Franciscus Xaverius Van Goethem 1887, uit het gemeentearchief van Beveren-Waas. © Tim Van Goethem

“Het besef dat zoveel van mijn voorouders klompenmakers waren geweest, wakkerde mijn
interesse voor het ambacht aan. Wat zou het mooi zijn, mocht ik de familietraditie in ere
kunnen herstellen...
En zo begon ik te lezen over het klompenambacht, over de gereedschappen, over klompenmakers.
Ik droomde algauw over een eigen werkhuisje. Via tweedehandswebsites kwam ik in contact met
mensen die oud gereedschap aanboden. Soms reed ik ervoor naar Nederland, soms naar Limburg
of Oost-Vlaanderen. Ons werkhok in de tuin, waar oorspronkelijk het tuinmateriaal stond,
geraakte propvol: een klompenwerkbank, een slijpsteen, gutsen, een voorboor, messen... Soms
verkocht ik bepaalde tools opnieuw als ik ergens iets vond in een mooiere staat. Niet veel later
vond ik een artikel van de Europese Vereniging Handmatig Klompen maken. Ze organiseerden
een bijeenkomst in België van klompenmakers uit verschillende landen om het klompenambacht
te demonstreren en wedstrijden te houden. Daar ging ik naartoe om mensen te leren kennen,
en ik ontmoette er Ronny Mondelaers samen met zijn vader Sam. De volgende stap was gezet…”
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“Vader en zoon Mondelaers stonden mij met raad en daad bij en leerden mij veel over het
klompenambacht en alles wat erbij hoort. Ik mocht met Ronny mee naar Bokrijk om klompen
te leren maken. Na vier jaar leren en uitproberen tijdens de demonstratieweekends in het
Openluchtmuseum mag ik Ronny wel mijn leermeester noemen. Twee keer nam ik ook deel
aan de bijeenkomsten van de European Wooden Shoes Foundation in Nederland, dat als
doel heeft het ambacht van het handmatig klompen maken in stand te houden. Ondertussen
bleef ik gereedschappen verzamelen en verbeteren, en stilaan begon het interieur van het
werkhuis vorm te krijgen. Dak isoleren, muren kaleien, vloer leggen, houten wanden
aanbrengen... Het was een groot werk dat ik met plezier voltooide. En het tuinmateriaal
verhuisde naar een ander hok.”

Klompenmakershuisje van Tim. © Foto Mia Uydens

“Ik denk dat ik voorlopig de jongste klompenmaker in Vlaanderen ben, maar ik heb helemaal
niet het gevoel dat klompen maken ouderwets is. Ten eerste hou ik van het hele proces: van
het vellen van de boom, de geur van vers gezaagde stammen, de vorm die als een kunstwerk
ontstaat uit een blok hout... Ten tweede wil ik heel graag bijdragen tot het voortbestaan van
het ‘handmatig klompen maken’. Ik kan dit mooie ambacht nog aan heel veel mensen tonen,
hen laten meegenieten, en zo ons erfgoed doorgeven. Ten slotte zet ik het werk van mijn
voorouders verder; daar denk ik vaak aan als ik bezig ben in mijn werkhuisje.”
“Onlangs, in november 2018, heb ik het laatste stuk afgewerkt in mijn gezellig klompenatelier:
ik heb een houtkacheltje geplaatst! Zo kan ik in de wintermaanden mijn hartje ophalen in
een warme klompenmakerij. Het geeft mij een goed gevoel om ‘s avonds na het werk en na
de avondmaaltijd het kacheltje aan te steken met droge wilg; een kannetje koffie met een
speculaasje erbij, en dan rustig aan de klompen werken, zoals vroeger. Dan hoop ik stilletjes
dat onze zoon Stan later ook klompenmaker wil worden. Hij loopt in ieder geval al flink op zijn
eigen klompjes. Ik heb zelf ook al een keer 52 km op klompen van Westmalle naar Scherpenheuvel gewandeld, zonder één blaartje. In 2018 droeg ik mijn klompen bij de dodentocht,
maar na 53 km moest ik opgegeven door pijn en blaren. Wie weet stap ik de tocht ooit eens
volledig uit op klompen?”
16

Tim op klompen tijdens de Pelgrimstocht 52 km Westmalle - Scherpenheuvel © Chris Cox

Tim wandelde de Dodentocht voor het goede doel (Duchenne Parent Project). Dit bracht € 4.370 op! © Tim Van Goethem

Tim Van Goethem – klompenmaker
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GRONDSTOF VAN DE KLOMP
Klompen worden gemaakt uit hout, dus zijn er bomen nodig. Klompen maken kan met alle
houtsoorten, behalve met harshoudende bomen zoals de den en de spar. De harsen blijven
te veel aan de zagen en messen kleven. Meestal gebruikte men wilgen- of populierenhout,
waarbij de eerste soort van betere kwaliteit, maar ook duurder was. Meestal vertrokken de
voermannen in de hoogdagen van de klompenmakerijen ’s morgens rond 8 uur, om rond 14
uur terug te komen. Soms moesten ze verder weg rijden, tot wel 100 kilometer ver met hun
boomwagen of boomezel, ook wel een mallejan genoemd.
De eigenaar van de te vellen boom en de klompenmaker moesten het op een akkoord gooien en moesten ook beslissen wie het ‘stukgat’ kreeg, het deel van de boom dat in de grond
bleef steken. Dit was vaak het loon voor diegene die de boom velde. De bomen werden
eerst gemeten, want de klompenmaker betaalde het hout per centimeter. Vanaf anderhalve
meter hoogte begonnen de centimeters te tellen en werd er betaald aan een gangbare
en vooraf afgesproken prijs. Een gemiddelde boom is ongeveer 20 meter hoog en heeft
een diameter van 115 centimeter. Een boom bevat dus ongeveer anderhalve kubieke meter
hout. Goed voor 50 à 60 paar klompen, afhankelijk van de schoenmaat. Dergelijke boom
weegt gemiddeld 900 kilogram per kubieke meter. Dat stond echter gelijk aan 65 kilogram
droge klompen - slechts 7,2 procent van het gewicht van de boom. Twee derde van het hout
ging dus verloren tijdens de bewerkingen en diende voor het stoken van de bakkersoven of
het verwarmen van de klompenstal tijdens de winter.
Per keer werden zo’n drie tot vijf bomen geveld, afhankelijk van het gewicht. Een boom kappen
was telkens een hele belevenis. Waar stond hij? Waren er huizen of landbouwgewassen in de
buurt? Welke richting zou hij uitvallen? Was er stormweer in de maak? Ook belangrijk was dat
de boom goed ‘geklat’ was: de zijwaartse begroeiing moest tot op een hoogte van 8 meter
verwijderd worden.
De klompenmaker controleerde de bomen op kwaliteit, dikte en afwijkingen in het hout. De
klompenmakers en helpers moesten namelijk heel wat rekening houden met de onregelmatigheden in het hout: onregelmatigheden van natuurlijke oorsprong, of onregelmatigheden
door ingrepen van de mens, bijvoorbeeld ogen in het hout om prikkeldraad rond een weide
aan te brengen. Het klieven van de boom gebeurde naargelang de stukken die nodig waren
voor een paar klompen.
Eric De Keyzer – secretaris De Klomp De Klinge vzw

Een Zeeuwse urs (of boomwagen, mallejan, boomezel): een ijzeren constructie met wielen waaraan een houten dissel
met ijzeren haak bevestigd was. Collectie De Klomp De Klinge vzw
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KLOMPENCOLLECTIES IN VLAANDEREN
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HET MOT: WELK KLOMPENMAKERSERFGOED BEWAREN WE?
Het Museum voor de Oudere Technieken, of kortweg het MOT, Het Museum voor de Oudere
Technieken in Grimbergen helpt het verleden en het heden van de mens te begrijpen door een
realistisch beeld te scheppen van het ontstaan en de evolutie van de technieken en van de
impact ervan op het dagelijks leven. Het museum bewaart een uitgebreide collectie handwerktuigen, technische handboeken en handelscatalogi. Verder worden er heel wat workshops georganiseerd over datgene wat aangedreven wordt door spieren, water en wind. Steven De Waele
neemt ons mee in de vraag waarom er ook klompenmakerswerktuigen bewaard worden.
In een niet zo ver verleden was ‘klompenmaker’ in België een alomtegenwoordig beroep.
In enkele centra werden klompen op grote schaal geproduceerd, maar in heel wat dorpen
was er een klompenmaker die produceerde voor de lokale markt. Vandaag de dag kan je de
professionele klompenmakers in België op één hand tellen. Het beroep is zo goed als uitgestorven. Wie het verhaal van de klompenmaker wil leren kennen heeft gelukkig wel de keuze
uit een mooie reeks bronnen die dit verhaal nog kunnen vertellen.
Uiteraard is er al heel wat geschreven over de klompenmakerij, zowel toen die nog een
economisch belang had als achteraf vanuit historisch perspectief. Toch is het niet alleen op
papier dat we het werk van de klompenmaker kunnen ontdekken. Die liet namelijk ook heel
wat materiële sporen na: de gebouwen waarin hij werkte, de werktuigen en uitrusting die hij
gebruikte en uiteraard de klompen die hij maakte. Allemaal zijn het tastbare sporen van een
verdwenen activiteit. Heeft het echter zin die gebouwen, werktuigen, machines en klompen
te bewaren? En zo ja, welke wel en welke niet? Wat is er reeds bewaard en wat niet? Wat
moet er bewaard worden en wie zorgt daarvoor? Allemaal vragen die in het Klompenforum
aan bod komen en die we hier verder illustreren.
Een rekeningboekje van een klompenmaker bewaren houdt niet veel in en een heemkundige
kring die over zoiets beschikt, zal niet twijfelen of dit de plaats en de moeite van het bewaren waard is. Een klompenmakerij met droogloodsen, werkplaatsen, houtopslag en volledig
machinepark behouden is een ander paar mouwen. Tussen deze twee uiterste gevallen in
bevinden zich onder andere de handwerktuigen van de klompenmaker. Deze objecten zijn
niet extreem groot, zwaar of fragiel en dus niet zo moeilijk te bewaren. Het grootste probleem

Een museum als het MOT, gespecialiseerd in handwerktuigen, verzamelt ook werktuigen uit andere landen en culturen.
Deze Franse klompenmakersbijl verschilt duidelijk van het model dat in Vlaanderen courant is. Q 2002.0479 © het
Mot, Grimbergen
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is dat er heel veel zijn. Er waren immers veel klompenmakers en er zijn dus relatief veel werktuigen bewaard. Hoe pakken we dit aan?
De eerste vraag die gesteld moet worden is: waarom zouden we überhaupt handwerktuigen
bewaren? Hoewel de klompenmakerij al voor de Eerste Wereldoorlog begon te mechaniseren,
bleef er een belangrijke manuele productie bestaan. Voor de kleinere klompenmakers die
slechts een beperkte productie hadden (en wellicht ook andere beroepsactiviteiten) was de
investering in machines onhaalbaar. Ze bleven dan zo goed als volledig manueel werken. De
handwerktuigen zijn dus niet alleen de voorgangers van de machines, ze bleven parallel aan
de machines in gebruik. Ze zijn dus fundamenteel voor het werk van de klompenmaker en
voor de techniek van het klompen maken.
Wat kunnen ze vertellen? In de eerste plaats zijn de werktuigen net zoals alle materiële relicten
tastbare getuigen. Ze bieden een hogere belevingswaarde dan uitsluitend afbeeldingen of
beschrijvingen kunnen doen. Voorwerpen roepen heel wat vragen op, zowel bij de leek als
bij de onderzoeker, en het zijn juist die vragen die tot inzicht leiden. Zo zullen weinig mensen
op basis van een foto een klompenmakersbijl voor een linkshandige herkennen. Wie zo’n
bijl vastneemt merkt dit echter onmiddellijk. Om een gesprek tussen “kenners” op gang te
brengen zijn voorwerpen heel dankbaar. Laat klompenmakers uit het Waasland samen met
klompenmakers uit een andere streek een aantal werktuigen bekijken en gegarandeerd krijg
je interessante gesprekken: “Werd de dissel bij jullie ook gebruikt? Door sommigen wel maar
mijn vader vond het een gevaarlijk werktuig en gebruikte liever zaag en krammes om de hiel te
maken.” Tekeningen, foto’s, scans, beschrijvingen… kunnen het voorwerp zelf nooit vervangen.
Zaken als specifieke slijtage, de vorm van een snede, of de houtsoort waaruit een steel is
gemaakt, zijn moeilijk vast te leggen op papier en daarom gebeurt dat nauwelijks. Weinig
collectiebeheerders nemen bijvoorbeeld het gewicht van werktuigen op, nochtans van fundamenteel belang voor handwerktuigen.
Heel wat werktuigen dragen ook een merk van de smid die ze gemaakt heeft. Zo vertellen de
werktuigen iets over de relatie die de klompenmaker met een andere vakman onderhield.
Liet hij zijn werktuigen maken bij een lokale smid of was het gespecialiseerd gereedschap
afkomstig uit een gespecialiseerd productiecentrum? Uiteraard vergt de identificatie van de
smidsmerken heel wat onderzoek. In het beste geval staat er een volledige naam van een

Op klompenmakerswerktuigen staan vaak merken die de smid op zijn product aanbracht. Deze smidsmerken vormen een
bijzondere bron voor de geschiedenis van de klompenmaker en zijn werktuigen. MOT F 1404.0131 © het MOT, Grimbergen
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smid en een plaatsnaam op het werktuig, maar vaker zijn het slechts letters, initialen of zelfs
alleen een afbeelding. Het enige bovenlokale hulpmiddel om de naam van de smid die achter
het smidsmerk schuilt te achterhalen is het repertorium voor Belgische smidstekens op de
website van het MOT.⁵ Smidstekens op klompenmakerswerktuigen zijn nog zeldzaam in het
repertorium en we hopen via het Klompenforum daar verandering in te brengen.
Het mag ondertussen wel duidelijk zijn dat werktuigen bewaren zo zijn nut heeft voor de
kennis van de klompenmakerij. Elk teenmes of elke klompenmakersguts opnemen in museale
collecties heeft evenwel geen zin. Een privéverzamelaar die met eigen middelen een collectie
aanlegt, is vrij om te bewaren wat hij wil. Een instelling of vereniging die overheidssteun krijgt,
moet aan de maatschappij verantwoording afleggen waarom het iets bewaart. Er moet dus
een betekenisvolle selectie bewaard worden. Een professionele instelling heeft dan ook een
collectieplan waarin staat welke voorwerpen met welk doel behouden worden. Zo’n collectieplan verschilt uiteraard van instelling tot instelling en is niet zomaar uitwisselbaar. De doelstellingen van de instelling bepalen ook de aard van de collectie. Een heemkundig museum
zal vooral belang hechten aan werktuigen van een lokale klompenmaker; een museum zoals
het MOT, gespecialiseerd in handwerktuigen, zal juist geografische verschillen interessant
vinden en bijvoorbeeld voorkeur geven aan een bijzonder model van klompenmakersdissel
uit Frankrijk om het verschil met de dissel in Vlaanderen te laten zien.
De herkomst van de stukken, en bij uitbreiding de context ervan, is erg belangrijk bij de
waardering6 van de handwerktuigen. Kennen we de klompenmaker van wie die werktuigen
komen? Wat weten we over zijn werk en leven? Hoe meer context er bij de objecten
is gekend, hoe vollediger het verhaal dat verteld kan worden. Werktuigen zijn ook zelden
alleen, meestal maken ze deel uit van een groter geheel. Hoe volledig is dit geheel? Hebben
de kinderen van de klompenmaker een paar opvallende werktuigen als souvenir bewaard? Of
is de klompenmaker nog in leven en staat zijn atelier er bij zoals hij er tot voor kort in gewerkt
heeft?

Alleen een heel aandachtige kijker ziet op de foto dat deze klompenmakershakbijl voor een linkshandige is bestemd.
Als je de bijl in de hand neemt merk je dat onmiddellijk. V 2002.0124 © het MOT, Grimbergen
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Uiteraard speelt ook de fysieke staat een rol. Stijf van de roest en opgegeten door houtborende
insecten? Dat komt de waarde natuurlijk niet ten goede. Een set klompenmakerswerktuigen
uit een 18de-eeuws scheepswrak mag dan wel in een heel slechte staat zijn, de context is zo
bijzonder dat het zeker bewaard zal worden.
Bij de keuze welke objecten al dan niet in een collectie moeten worden opgenomen of
behouden blijven, moet er verder gekeken worden dan de eigen instelling. Collectiebeheerders
moeten hun collecties op elkaar afstemmen en daarvoor moeten er afspraken gemaakt
worden. Elke instelling zou verantwoordelijkheid moeten nemen voor een deelaspect. Zo
kan een lokale speler de verantwoordelijkheid nemen over het klompenmakerserfgoed in
zijn streek en kan een andere speler bijvoorbeeld de klompen zelf voor zijn rekening nemen.
In het Klompenforum werd een eerste aanzet gegeven om afspraken te maken rond de
klompenmakermachines. Hoewel er niet zo veel van die machines bewaard zijn, is het toch
belangrijk ook hier de collecties op elkaar af te stemmen. De machines zijn immers groot
en nemen dus veel ruimte in om te bewaren of tentoon te stellen. De machines vertonen,
in vergelijking met de handwerktuigen, niet zo veel diversiteit en er zijn zelfs redelijk wat
identieke machines bewaard. Het is dus een betrekkelijk overzichtelijk geheel dat op korte
termijn in kaart en beeld gebracht werd. Dit biedt nu mogelijkheden tot afspraken. Het
afstemmen van collecties heeft als resultaat dat er selectiever bewaard kan worden. Daardoor zullen er collectiestukken uitgewisseld kunnen worden tussen collectiebeheerders,
maar er zullen ook voorwerpen zijn die niet meer museaal bewaard moeten worden. Dan
rest de vraag: wat vangen we ermee aan? De kringloopcentra zitten er niet op te wachten…
Een beperkte hoeveelheid kan herbestemd worden om opnieuw gebruikt te worden. De
beginnende klompenmaker heeft het immers niet zo gemakkelijk om aan goede werktuigen
te geraken. De staat van het ijzer moet natuurlijk goed genoeg zijn. In de handel zijn de
machines ondertussen niet meer verkrijgbaar en een smid die nog een krammes of
klompenmakersdissel kan en wil maken zal je ver moeten gaan zoeken. Een laatste mogelijkheid vooraleer tot vernietiging wordt overgegaan, zijn de privéverzamelaars. Via de vereniging
Ambacht en Gereedschap, het Klompenforum en tweedehandssites kunnen we hen bereiken,
zodat de kostbare machines toch van de schroothoop bewaard blijven.
Samenwerking zoals de laatste jaren in het Klompenforum tot stand is gekomen is noodzakelijk
om tot een verantwoorde collectie klompenerfgoed in Vlaanderen te komen. De eerste stappen
zijn genomen, maar er is nog werk aan de winkel. Wordt vervolgd!
Steven De Waele – conservator het MOT (Museum voor de Oudere Technieken)
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OPENLUCHTMUSEUM BOKRIJK:
KLOMPENMAKEN? DAT SNIJDT HOUT!
De deelcollectie klompen en het klompenmakersambacht in het Openluchtmuseum Bokrijk

De roerende collectie-Bokrijk anno 2019
Sinds 2010 heeft het Openluchtmuseum het accent van de collectie-Bokrijk verlegd van
agrarische voorwerpen naar voorwerpen gerelateerd aan de cultuur van het dagelijkse leven
op het platteland omdat dit beter aansluit bij de realiteit van de collectie.⁸
Voorwerpen kunnen vandaag de dag om twee redenen in de collectie worden opgenomen.
Enerzijds vanwege de presentatiefunctie om bezoekers een beter beeld te geven van de
cultuur van het leven van alledag in Vlaanderen vanaf 1500. Anderzijds omwille van de
documentatiefunctie om voorwerpen die representatief zijn voor diezelfde cultuur van het
dagelijkse leven te bewaren zodat deze bestudeerd, maar ook geconserveerd kunnen
worden voor de toekomstige generaties.⁹ Indien mogelijk tekenen we de contextinformatie
van deze objecten zo veel mogelijk op, onder andere door het afnemen van interviews met
de gebruikers van de geschonken voorwerpen, aangevuld met egodocumenten (zoals een
overlijdensbrief, beeldmateriaal van de gebruikers, brieven, diploma’s en certificaten…).10
Objecten zonder enige vorm van verhaal worden in principe afgewezen, onder voorbehoud
van uitzonderlijke stukken.
Nieuwe verwervingen komen tot stand via schenking, bruikleen of aankoop. Op dit ogenblik
verwerft het museum voornamelijk passief, maar desalniettemin ook actief. ‘Actief’ door op
zoek te gaan naar bepaalde objecten om de collectie kwalitatief uit te breiden. In het achterhoofd wordt hierbij de focus op vier themalijnen, zijnde vakmanschap, bouw- en wooncultuur,
eet- en drinkcultuur en rituelen en feest, echter behouden. Het museum wil investeren in de
kwaliteitsborging van de collectie. Potentiële aanwinsten worden hierdoor en ook door de
beperkte depotruimte streng getoetst aan de criteria van het verwervingsbeleid. Bovendien
door het adequaat toepassen van een actief en gericht afstotingsbeleid door middel van het
opstarten van waarderingstrajecten.11
De klompenmakerij in de roerende collectie-Bokrijk
De roerende collectie van Bokrijk bevat een 250-tal objecten – van klompenboor tot teenmes – die rechtstreeks gelinkt zijn aan het klompen maken. Het Openluchtmuseum bezit,
sinds het ontstaan van het museum in 1958, een 150-tal objecten rond het klompenmakersalaam. In 2003 en 2004 werd de collectie dan uitgebreid met een schenking van werktuigen
uit de klompenmakerij van Jozef Vanduffel, gevestigd in Lindel-Overpelt12 en het volledige
klompenmakeratelier van Julius Wouters uit Heist-op-den-Berg13. De contextualisering van
de objecten biedt opportuniteiten om kennis te vergaren over het ambacht, de regio’s en de
klompenmakers zelf. De collectie telt ook een 50-tal klompenparen, zowel sierklompen als
functionele klompen.
Het klompenmakeratelier van Julius Wouters uit 1922 werd aan het Openluchtmuseum
geschonken door zijn kleinzoon. Een variëteit aan klompen, twee klompenmakerswerkbanken,
een stoeltje en een rek werden gebruikt om het klompenmakeratelier van de herberg ‘In den
Dolfijn’ uit Sint-Rijkers in te richten.
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Immaterieel cultureel erfgoed
Het ambacht van het klompen maken werd de afgelopen jaren in Bokrijk gedemonstreerd door Ronny
Mondelaers14 uit het gelijknamige klompenmakersgeslacht. Samen met echtgenote Andrea staat hij
het publiek steeds met veel enthousiasme te woord
terwijl hij z’n klompen vorm geeft. Ook al is de toekomst
van het ambacht niet voldoende verzekerd, worden
de kennis en techniek omtrent dit vakmanschap wel
doorgegeven. Leerling Tim Van Goethem startte in
2017 in Bokrijk zijn opleiding in het klompen maken
onder begeleiding van meester Ronny Mondelaers.
Een interview met Ronny en het persoonlijke verhaal
van Tim lees je in deze brochure.
Leermeester Ronny Mondelaers. © Ronny Mondelaers

Met het borgen van dit traditioneel vakmanschap en de ontsluiting ervan wil Bokrijk een rol
spelen op het vlak van vakmanschap en erfgoed. Al sinds het ontstaan van het Openluchtmuseum werd ingezet op het delen van ambachtelijke skills en kennis. Deze ontsluiting gebeurde
in interactie met het museumpubliek en/of in samenwerking met scholen, waarbij leerlingen
een initiatie in het ambacht kregen. Ook ambachten en vakmanschap gerelateerd aan het hout
om onder andere klompen te maken, komen in het museum in beeld, zoals het boomslepen.

Demonstratie van klompenmaken. Collectie Documentatiecentrum Bokrijk, © Alex Lambrechts
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De klompenmakerij in het documentatiecentrum Bokrijk
De boeken en de tijdschriften uit de bibliotheek hebben betrekking op de werking en de
cultuur van het dagelijks leven: ambachten, erfgoed, huisraad, interieurs van gebouwen,
immaterieel cultureel erfgoed, landelijke en stedelijke architectuur, technieken en beroepen,
volkscultuur… Deze collectie kan in eerste instantie geraadpleegd worden door de medewerkers
van Bokrijk en in tweede instantie ook door architecten, gidsen, restaurateurs, studenten en
een brede groep van geïnteresseerden.
Het fotoarchief huisvest ongeveer 80.000 foto’s met informatie over gebruiksvoorwerpen,
stedelijke architectuur en vakwerkbouw. De documentatie van elk gebouw in het museum is
opgenomen in het gebouwenarchief. Het omvat informatie over verwerving, afbraak, heropbouw, kostprijs en waar mogelijk ook bewonersgegevens, inclusief correspondentie.15
Doorheen de jaren heeft het documentatiecentrum in Bokrijk heel wat informatie verzameld
in de vorm van het fotoarchief en literatuur rond het klompenambacht. De eerste conservator
Jozef Weyns (1913-1974) legde hiervoor een stevige basis. Zo werden de historische gebouwen
zorgvuldig gedocumenteerd, ambachten gefotografeerd en literatuur verzameld. Eén van
de oudste publicaties rond het ambacht zelf en de teloorgang ervan dateert uit 1929 en bevindt zich in de bibliotheek van Bokrijk. Clemens Trefois publiceerde toen zijn ‘Kwijnende
Ambachten. Bij den Kloefkapper’.16 Het van anekdotes doorspekte artikel bericht van de
werktuigen die een klompenmaker nodig heeft bij het vervaardigen van een klomp.

Klompenmakersalaam. © Clemens Trefois

Bovenstaande illustratie toont een handvol klompenmakerswerktuigen. Meer informatie
over de werktuigen, machines en het procedé om een klomp te maken, vind je ook in deze
brochure. Zodra de klompenmaker klaar was met het vervaardigen van de klomp, ging hij
over tot het drogen, eventueel het roken en het versieren van de klomp.17 Dit drogen en
roken van klompen verliep regionaal verschillend.
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De klompenmakerij in de onroerende collectie-Bokrijk
Het Openluchtmuseum telt een rookkot en een klompenmakersatelier. Het klompenambacht
is een huisnijverheid die historisch gezien vooral in het Waasland en in de Kempen werd
beoefend. Toen in 2005 het Openluchtmuseum de mogelijkheid had een zeldzaam klompenrookkot18 uit de streek rond Beveren te verwerven, was de keuze voor de locatie van dit
gebouw snel gemaakt. Het rookkot werd heropgebouwd in de buurt van de herberg-klompenmakerij ‘In den Dolfijn’ in museumdeel Oost- en West-Vlaanderen. De schenker van dit
prachtige stukje erfgoed was Maria Pauwels, dochter van de laatste klompenmaker in
Vrasene-Beveren. Het was overigens dé autoriteit op het vlak van klompenmaken, Sam
Mondelaers, die erop wees dat rookkoten enkel voorkwamen in het Waasland. In de Kempen
werden ze niet gebruikt.19 Klompen werden soms aan winderige gevels gehangen om te
drogen. Zo kon je ook al van ver zien waar de klompenmaker woonde.20
Volgens onderzoek zou aan de herberg ’In Den Dolfijn’ uit Sint-Rijkers bij Veurne rond 1900
effectief een klompenmakersatelier verbonden geweest zijn. Het gebouw werd tussen 1963
en 1965 afgebroken en heropgebouwd in Bokrijk. Het klompenmakersatelier is te bereiken
via de deur uiterst rechts in de voorgevel. De combinatie van een ambacht met het houden
van een herberg was niet ongewoon. Deze link tussen een herberg en het ambacht bestaat
tot op de dag van vandaag. De bezoeker kan ‘In den Dolfijn’ niet alleen z’n dorst laven, maar
maakt er ook kennis met het klompenmakersalaam.

Klompenrookkot bij herberg ‘In den Dolfijn’.
© Documentatiecentrum Bokrijk

Klompenmakersatelier bij herberg ‘In den Dolfijn’. © Documentatiecentrum Bokrijk

Zo wil het Openluchtmuseum bijdragen aan de verspreiding van de kennis over het
klompenmaken, zodat dit bijzondere erfgoed geborgd kan worden voor de toekomst.
Lore Parade, collectiebeheerder Openluchtmuseum Bokrijk
Prisca Valkeneers, stafmedewerker onderzoek en participatie Openluchtmuseum Bokrijk
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HET KLOMPENMUSEUM DEN EIK:
UNE PETITE HISTOIRE
Vandaag is museum Den Eik in Laakdal het enige Vlaamse museum dat uitsluitend gewijd
is aan de klompenmakerij. Het bezit meer dan 550 paar klompen en beschikt over een uitgebreide verzameling manuele en machinale werktuigen. Reuzenklompen, bruidsklompen,
smokkelklompen… Je kan het zo gek niet bedenken of het bestaat! Als bezoeker kan je deze
allemaal aanschouwen. Meer nog, je kan zelfs een paar klompen uitproberen.
De Vrienden van het Museum vzw richtten in 1988 het Klompenmuseum op, als eerbetoon
en herinnering aan de klompenmakers die regio Laakdal van het schoeisel voorzagen. Vooral
de deelgemeente Vorst, waar het museum oorspronkelijk was gevestigd, was het Mekka van
de klompennijverheid met export in omstreken. Met 57 klompenmakers was het eind 19e
eeuw koploper in de provincie Antwerpen. Sommige tellingen brengen dat aantal voor de
gemeente Vorst begin 20e eeuw zelfs boven de 300. In de streek groeide immers wilg en
canadapopulier, die het beste hout voor klompen opleverden. Klompenmakerij Mondelaers
mechaniseerde de stiel in 1928 als eerste in de regio. Zaakvoerder Sam Mondelaers bleef
zijn hele leven nauw betrokken bij de museumwerking.

Eén van de drie reuzenklompen die Sam Mondelaers vervaardigde. © Tim Van Goethem

Tien jaar na de opening in Vorst verhuisde het museum een eerste keer. In de deelgemeente
Eindhout opende het opnieuw de deuren, met voor de eerste keer een klompenpad. Sinds
2008 is het gevestigd in hoevecomplex Den Eik, dat met behulp van een ontwerpbureau is
ingericht als een professioneel museum. In de aanpalende brasserie kan je genieten van een
drankje of een maaltijd. Met deze laatste verhuis ving een nieuwe periode aan. De collectie
neemt steeds toe, zelfs met stukken uit het buitenland, en het aantal jaarlijkse bezoekers
stijgt, tot ruim 4000 bezoekers in 2018.
Al vanaf de beginjaren is het Klompenmuseum een inclusief en levend museum. Klompenmakers kunnen er zelf aan de slag en naast de tentoonstelling zet het museum volop in op
kennisdeling en demonstraties. Iedereen moet er terechtkunnen. Iedereen moet er kunnen
bijleren. Klompenmaker Alfons Cenens organiseerde er zelfs demonstraties voor blinden,
waarbij voelen en ruiken centraal stond.
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Ambachtelijke klompenmakersruimte. Geïnteresseerden kunnen er ter plaatse aan de slag. Ervaren klompenmakers
doen er ongeveer één uur over om één klomp te vervaardigen. © Tim Van Goethem

In de aanwezige klompenmakershut leer je alles over de ontginning van hout en de ambachtelijke productie, maar ook heel wat streekverhalen komen er aan bod. Je vindt er vele kleine en
grote werktuigen: van een mallejan (ook wel een urs genoemd) om bomen te transporteren
tot diverse snijmessen, maatstokken, lepelboren… Opmerkelijk zijn enkele smokkelklompen,
die werden gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarvan is de hiel omgekeerd
uitgesneden, zodat de klomp een omgekeerd voetspoor nalaat.
Ook een vouwzaag getuigt hoe inventief de klompenmakers
waren tijdens de oorlogsjaren. Dit lange werktuig kon
worden opgeplooid en verborgen onder de kledij. Bomen
rooien gebeurde niet zonder risico. Naast de ambachtelijke ruimte staan in een machinekamer onder meer
een boormachine en een kopieermachine opgesteld. De
oudste machine dateert van 1906. Wanneer de toestellen
draaien, en het oorverdovende geluid niet te negeren valt,
waan je je echt in een klompenmakerij een eeuw geleden.
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Een kopieermachine (links) en een boormachine (rechts). © Tim Van Goethem

Rondom het museum kan jong en oud zelf op stap met klompen. Een belevingspad loopt
door het bos en langs verschillende ondergronden en avontuurlijke belevingselementen.
Het pad is ongeveer 800 meter lang. Gekoppeld aan dit pad vind je een educatief aanbod
voor lagere scholen, dat naast de klompencultuur ook het landschap in de kijker zet. In 2018
bewandelden welgeteld 938 leerlingen het parcours. In het Klompenmuseum valt dus veel te
bezichtigen en te beleven. Naast de reguliere openingsuren neemt het museum regelmatig
deel aan Erfgoeddag of organiseert het zelf activiteiten zoals demonstraties of internationale
wedstrijden.
Erfgoedcel k.ERF, Geel & Klompenmuseum Den Eik, Laakdal

Stan en de klompen zonnebloem in het klompenbelevingspad te klompenmuseum Den Eik © Tim Van Goethem
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VERVAARDIGING VAN DE KLOMP
Het proces om een klomp te maken zit zo: we
vertrekken van een boomstam die in schijven
wordt gezaagd (vroeger met een tweemanszaag, later gemechaniseerd). De hoogte van
de schijf bepaalt meteen de grootte van de
klomp, gezien die rechtop uit één stuk wordt
vervaardigd. Vervolgens gaat de klompenmaker
het stuk hout klieven met een kliefmes of
-beitel en kliefhamer. Ook met een bijl en
dissel wordt het houtblok bewerkt tot er een
ruwe klompvorm overblijft. Om tot de typische
rondingen van een klomp te komen, vergt het
heel wat oefening en vakmanschap. Vervolgens holt de heulder de klomp binnenin uit
(heulen) om deze perfect aan de voet te doen
passen. Dit gebeurt met een lepelboor, zoolmes
en hielmes. Er moet een evenwicht worden
gevonden tussen de hoeveelheid hout die
nodig is voor de stevigheid en de hoeveelheid
die weg moet om het gewicht en het draagcomfort van de klomp te verhogen.
De bedoeling is natuurlijk dat het paar klompen ideaal aan de voet past en dat de linker- en
rechterklomp één geheel vormen – ook wat betreft de houttekening. Daarna wordt de klomp
afgewerkt, gladgeschuurd en gedroogd of soms gerookt, waarna ze ook kunnen voorzien
worden van schilderwerk of houtsnijwerk. In de klompenmodellen bestaan heel veel soorten
die per regio verschillend zijn. Vormen en versieringen zijn vaak eigen aan een streek.
Om klompen te kunnen vervoeren en leveren, werden ze in wissen opgebonden. Een wis
werd uit verschillende maten samengesteld, met dertien paar in totaal. Een aantal Wase
klompenmakers hadden zelfs bijhuizen in het buitenland en zorgden daar zelf voor de
verkoop aan winkels en particulieren. Door de grote leveringen aan Nederland werd vaak
eenzelfde transportmiddel gebruikt om klompen naar het Noorden te voeren en kaasbollen
mee terug te brengen om die dan in een bevriend bedrijf af te leveren.
Eric De Keyzer – secretaris De Klomp De Klinge vzw

Eric De Keyzer als klompenmaker, tijdens het heulen (het uithalen van de binnenvorm). © Eric De Keyzer
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MACHINES EN MERKEN
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KLOMPENMAKERMACHINES & HUN MERKEN
De partners van het Klompenforum maakten een eerste inventarisatie van de machines in
hun bezit. Luc Verachtert neemt de machines van klompenmakers en hun merken onder de
loep en geeft als echte kenner een overzicht van de werktuigen en machines die gebruikt
werden en worden bij het maken van een klomp. Daarna worden specifiek de kopieer- en
boormachine uitvoeriger bekeken, om af te sluiten met een overzicht van de belangrijkste
fabrikanten van deze machines.
Een kopieermachine zorgt voor het kopiëren van de buitenkant van de klomp, naar een
vooropgesteld model dat tegelijkertijd met een nieuw blok hout wordt ‘afgetast’ om dit model
na te maken. Een boormachine holt de binnenkant van de klomp uit, om plaats te maken
voor de voet. Een van de allereerste vermeldingen van deze twee klompenmachines betreft
realisaties van Fransman monsieur Durand in 1841. Van zijn machines is niets bewaard gebleven. In Duitsland was er in 1897 (datum onder licht voorbehoud) een octrooi nummer
102183 ingeschreven bij het Duitse “Kaiserliche Patentamt” voor een geheel houten “Maschine
zur herstellung von Holzschuhe”. Zoals bij zovele houtambachten begon de mechanisatie van
de klompenmakerij in de tweede helft van de 19e eeuw schoorvoetend met machines die
hoofdzakelijk uit hout (voor het geraamte) en deels uit metaal (voor assen, lagers en
dergelijke) werden gemaakt. Van dergelijke machines, die nog niet in een grote serie werden
vervaardigd, zijn her en der enkele schaarse exemplaren te bewonderen in musea. In het
Internationaal Klompenmuseum van Eelde (Nederland) staat een houten gecombineerde
klompenmachine van 1915. In het “Foyer rural de Jupilles” is er nog een grotendeels uit hout
vervaardigde werkzame dubbele klompenkopieermachine te bewonderen. Het type messenschijf verraadt dat deze machine ten vroegste uit 1934 zou stammen.
Vooraleer dieper in te gaan op de twee belangrijkste machines van de klompenmakerij,
namelijk de klompenkopieermachine en de klompenboormachine, volgt dit overzicht van
alle mogelijke machines die ooit hun intrede deden in de klompenmakerij, in volgorde van
gebruik. Zo weerspiegelt het overzicht het proces van het klompen maken.

Zaagpaard. © Luc Verachtert
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Afkortzaag met excentrische aandrijving, uit het Heemmuseum Het Molenijzer (Putte). Bron: Archief Paul Hesters

1.

Voor het vellen van de boom vervingen de eerste loodzware, door twee man bediende
kettingzagen het handgereedschap (afkortzaag, bijlen…).

2.

Voor het in schijven verzagen van de stammen, bij de klompenmakerij, werd de afkortzaag vervangen, door ofwel voornoemde kettingzaag, ofwel een heen- en weergaande
zaag met excentrische motoraandrijving. De boom lag hierbij op twee wagonnetjes die
op een spoor reden.

Klompenmakersbijl. © Luc Verachtert

3.

4.
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Het klieven van de rollen door wiggen
of kliefmes - met de bijhorende grote
houten hamer en het eerste vormgeven
met de schuine klompenmakersbijl werd overgenomen door de lintzaag.
De lintzaag was in de gemechaniseerde
klompenmakerij het gereedschap dat
verantwoordelijk was voor de meeste ongevallen. Nog recenter kwamen
kliefmachines de lintzaag verdringen.
Dan was het de beurt aan de kap- of
kopieermachine die de buitenkant van
de klomp bij één of meerdere rond-

Snijpaard met snijmes en pasplank. © Luc Verachtert

draaiende houtblokken nafreesde volgens een afgetast ronddraaiend model.
Dit verving het werk aan het snijpaard
met het snijmes, krammes of paalmes.

5.

Vorige bewerking werd gevolgd door
het uitboren van de klomp, eveneens
volgens een afgetast model, met de
klompenboormachine. Deze machine
kwam in de plaats van het werk aan de
heulbank met guts, lepelboren (of eggers), teenmes, zoolmes, opdraaier en
hielmes. Over deze en de vorige machine
volgt verder meer.

Dubbele kopieermachine van Constant Philips, uit het Klompenmuseum Den Eik (Laakdal). © Luc Verachtert

6.

Met een speciale freesmachine werden de bevestigingstoppen vooraan en achteraan
de klompen weg gefreesd. Het waren de toppen waarmee de klompen in de twee vorige
machines opgespannen zaten. Daarna freesden sommige klompenmakers de muil of
bekopening even na met een muilfrees.

Zie hier de ‘aftaster’ op een kopieermachine: de modelklomp wordt afgetast en tegelijkertijd wordt een nieuw
blok hout gevormd naar dit model. © Luc Verachtert

Enkelvoudige boormachine van Aubry, uit het Klompen- Enkelvoudige boormachine van Aubry, uit het Klompenmuseum Den Eik (Laakdal). © Tim Van Goethem
museum Den Eik (Laakdal). © Luc Verachtert
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7.

Met een elektrische koppelboor werd er aan de binnenzijde van elke klomp een koppelgaatje geboord voor een verbindingsijzerdraadje.

Machine om opspantoppen van klompen weg te frezen, uit de Klompenmakerij Nijhuis (Nederland). © Luc Verachtert

8.

Het glad schrapen van de klomp, met
gebroken glas of met een schraapmes,
werd overgenomen door een elektrisch
aangedreven horizontale of verticale
bandschuurmachine.

9.

Tot slot werd er nog een elektrisch aangedreven schuurtop gebruikt voor de
binnenkant van de klomp. Hiervoor gebruikte men soms een omgebouwde afgedankte oude klompenboormachine.

Horizontale bandschuurmachine Wyckmans, uit het Heemmuseum ’t Smiske (Rijmenam). © Luc Vangeel
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10.

Voor het onderhoud van de zaaglinten van de lintzaag verscheen de lintzaagslijpmachine.

Sam Mondelaers aan het werk met de schuurtop voor de binnenzijde van de klompen. © Luc Verachtert

11.

…en de grote oude ronde slijpsteen kreeg een elektrische motor.

De elektrische slijpsteen, bediend door Sam Mondelaers. © Luc Verachtert
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Kap- of kopieermachines en boormachines waren oorspronkelijk grotendeels uit hout en
deels uit metaal opgebouwd. Er verschenen echter ook machines die door plaatselijke smeden
volledig uit metaal werden vervaardigd. Soms bestond het frame dan uit metaalprofielen,
zoals L-ijzers of U-profielen, maar er waren ook smeden die onderdelen lieten gieten,
in samenwerking met een houtbewerker (om de mallen te maken). Deze smidsmachines
werden slechts in een zeer beperkte reeks gemaakt. Soms waren het zelfs unieke stukken. In
een Nederlandse advertentie van de Duitse klompenmachinefabrikant Albert Jürgens wordt
eerst reclame gemaakt voor nieuwe machines en vervolgens kritiek geleverd op de Franse
Baudinmachines, die te duur zouden zijn. Terloops worden dan de “smidsmachines”
vermeld: “Wilt u nog goedkooper gebruik dan geen f 600,- à f 700,- voor smidsmachines, die krijgt
u bij mij voor ’n frats.” De reclame liep dus niet hoog op met die machines, hoewel
sommige van de toestellen toch wel blijk gaven van technisch vernuft. Een afbeelding van
een smidsmachine is te vinden in de documentatie van de klompenvorser wijlen Paul Hesters.
Het betreft een gecombineerde dubbele machine, die dus zowel als kopieermachine als als
boormachine voor een paar klompen diende. Naspeuringen via mail en telefoon leerden dat
deze machine door de smederij Vanlerberghe uit Oostnieuwkerke werd gemaakt op vraag
van klompenmaker Achiel Huyghe in 1946. Een ruzie tussen Achiel en zijn broer Robert,
leidde ertoe dat deze laatste eenzelfde machine bestelde in 1947. De machine werd echter
nooit vervaardigd en de productie bleef beperkt tot één exemplaar.

Gecombineerde dubbele kopieer- en boormachine, door smederij Vanlerberghe vervaardigd. Bron: Archief Paul Hesters

Er waren ook ware machinefabrikanten, waarbij de ene firma een uitgebreid gamma van machines voor meubelmakers, schrijnwerkers, tonnenmakers, wagenmakers en klompenmakers
had, terwijl een andere fabrikant zich dan weer uitsluitend op klompenmakermachines toelegde.
Deze producenten werkten met grotere reeksen en maakten vooral in de jaren 1930 machines
vrij van kinderziektes. Na de Tweede Wereldoorlog liep de verkoop nog even door, maar toen
was de klompenmakerij reeds op de terugweg. De tractor en de rubberlaarzen betekenden het
doodsvonnis voor het dragen van klompen. Oorspronkelijk draaiden klompenmachines via een
transmissiesysteem bestaande uit assen, brede wielen en platte riemen, aangedreven door
één centrale motor. Deze niet-afgeschermde bewegende onderdelen waren soms oorzaak van
zware ongelukken. In recentere tijden kreeg elke machine een eigen elektromotor. Kopieermachines en boormachines werden uiteindelijk in enkele en in dubbele uitvoering gebouwd.
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Er werd vertrokken van één prototype en door een verschil in draairichting kon men hiermee
bij de dubbele machines meteen een klompenpáár bekomen. Bij de enkelvoudige machines
vertrok men eveneens van een en hetzelfde model, maar werd de draairichting van de frees
of de zijdelingse beweging van de boor omgekeerd om een linker of rechter klomp te bekomen. Tenslotte maakten sommige fabrikanten ook gecombineerde machines met zowel een
kopieer- als een booruitrusting, verwerkt in één machine. Merken die gecombineerde machines bouwden waren Vanlerberghe, Anthon, Bonneau & Lassery, Guilliet en Baudin. Op het
eerste merk na maakten ze gecombineerde enkelvoudige machines, voor één enkele klomp.
Deze machines waren goedkoper dan afzonderlijke machines en bestemd voor iets minder
kapitaalkrachtige klompenmakers. Vooral de ontwikkeling van de klompenboormachine onderging een hele metamorfose. Bij de allereerste machines (van de Franse merken Arbey
en Guilliet) werd het werk verdeeld over twee verschillende machines: de eerste machine
boorde het hielgedeelte uit en de tweede machine ging richting tenen. Pas door de ontwikkeling van het kantelbaar bevestigingsplateau zou dit één machine vormen. Verder was er
ook de evolutie waarbij men de opgespannen houtblokken bewoog over de aftaster en de
draaiende boor, in plaats van aftaster en boor te bewegen, zoals bij de houten machine in
het klompenmuseum van Eelde, bij het Deense merk Thygesen en het Duitse merk Anthon.
Machines kunnen automatisch werken of
machines kunnen een manuele bediening
vereisen. Al voor de Tweede Wereldoorlog
ontstonden er autonoom werkende kopieermachines met een automatisch transport. De klompenmaker spant één of twee
houtblokken in de machine, naargelang het
een enkelvoudige of een dubbele machine betreft. In het toestel is ook een model
ingespannen. Wanneer het toestel in gang
gezet wordt, dalen aftaster en messenfrees
respectievelijk op het ronddraaiende model
en op het/de draaiende ingespannen houtblok(ken) neer. De aftaster rust steeds op het
model en volgt op- en neergaand zijn draaiende omtrek. De messenfrees gaat samen
met de aftaster op en neer. Tijdens het aftasten en frezen schuift het geheel van model
en opgespannen houtblok(ken) langzaam
aan onder de aftaster en de messenfrees
door, waardoor uiteindelijk het model volledig is nagefreesd in de vorm van een klomp
of in de vorm van een klompenpaar. Wanneer aftaster en freesblok op het einde van
het transport zijn, gaan beide omhoog en
loopt het geheel van model en houtblok(ken)
terug naar de beginpositie, waarna de machine stopt. De klompenmaker komt terug
bij de machine, verwijdert het freeswerk en Klompenboormachine en klompenschuurmachine uit de cataspant nieuw hout in, waarna het hele proces logus van machinefabriek/ijzergieterij Constant Philips (Puurs).
Bron: Archief Paul Hesters
opnieuw begint.
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Na de twee reeds vermelde oudere uitvoeringen van de klompenboormachine, namelijk de
versie met de twee afzonderlijke machines en de versie met de bewegende modellen en
houtblokken, kwam de versie van het model en de ingespannen houtblok(ken), opgesteld
in een kantelbaar kader. Deze machines werden gedurende meerdere decennia manueel
bestuurd. De klompenmaker bediende met twee hendels de heen-en-weergaande beweging van de aftaster in het model; een beweging die door één of twee boren gevolgd werd
in de opgespannen houtblok(ken) naargelang of het een enkelvoudige of een dubbele machine was. Tijdens de eerste fase van het werk was de plateau met model en houtblok(ken)
naar voor gekanteld en boorde de klompenmaker het hielgedeelte uit. Hierna kantelde hij
het plateau omhoog en werkte hij dieper in de klomp(en) naar de teenruimte toe. In 1975
ontwikkelde de Nederlander Christ Holl een automatisatie op boormachines van het merk
Constant Philips. Sindsdien kan de klompenmaker deze machine na het inspannen van de
houtblok(ken) alleen laten werken. De automatisatie werkt pneumatisch en doet de aftaster
de volledige holte van het model aftasten, waarbij de boren volgen. Wanneer de machine
stopt, komt de klompenmaker weer langs om het hout te wisselen.
Onderstaand overzicht overloopt de klompenmachinefabrikanten waarvan een spoor
teruggevonden werd. Hier zitten zowel merken tussen die slechts één of een paar machines
vervaardigden en waar er amper iets van terug te vinden is, maar uiteraard zitten hier ook
de grote namen tussen.

België
Constant Philips – Puurs. Deze nog steeds bestaande firma van houtbewerkingsmachines
maakte uitstekende klompenmachines die nog steeds produceren in België, Duitsland en
Nederland. Philips machines ziet men nog veelvuldig.

Dubbele kopieermachine van Constant Philips, bij klompenmaker Marcel Verreydt (Grobbendonk).
© Luc Verachtert
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Dubbele klompenboormachine van Constant Philips met
automatisatie van Christ Holl, bij klompenmaker Marcel
Verreydt (Grobbendonk). © Luc Verachtert

Marcel Jungbluth – Schaarbeek. Op diverse klompenmachines vindt men deze naam.
Jungbluth was echter geen producent, maar een vertegenwoordiger, eerst van de Franse
Aubry machines, nadien voor de Belgische C. Philips machines.
Natmec – Haren / Brussel. Machines van dit merk uit het Brusselse, vind je zowel met
de naam Natmec als met de naam Wijckmans in het gietijzer van de freesarm. De Natmec
machines vertonen een sterke gelijkenis met de Franse machines van Bonneau & Lassery
uit Bourges. Je vindt Natmec/Wyckmans – machines op het heemerf van Ludo Cools in
Putte-Grasheide en bij Pascal Dumont, le sabotier itinérant d’Ostiches.

Dubbele Natmec klompenkopieermachine. Bron: Archief Paul Hesters

L & J Wyckmans – Brussel. Deze firma heeft ofwel met minimum drie fabrikanten van klompenmachines samengewerkt of is er de verdeler of overnemer van geweest. De naam is terug te
vinden, gegoten in het gietijzer van Brusselse Natmec machines en Franse Bonneau & Lassery
machines. Op folders van Wyckmans zijn afbeeldingen van nog andere klompenmachines,
zonder verdere merknaam, teruggevonden.
Grs Vanlerberghe – Oostnieuwkerke. Deze smidsfabrikant vervaardigde in 1947 welgeteld
één gecombineerde dubbele kap- en boormachine.

Denemarken
I.C. Thygesen & Søn – Aarhus. Van Thygesen bestaat er een afbeelding van de klompenboormachine voor vier klompen, waarbij niet de boren heen en weer bewegen, maar de
opgespannen houtblokken, hetgeen wijst op een zeer oud concept.
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Duitsland
Albert Jürgens – Emsdetten. Jürgens maakte de beste Duitse klompenmachines en
vervaardigt nu zware weefgetouwen voor jute, kokos en sisal.
Anthon & Söhne – Flensburg. Een nog steeds bestaand bedrijf van houtbewerkingsmachines. Zij vervaardigden zowel afzonderlijke klompenmachines als een gecombineerd
enkelvoudig model. Evenals de voornoemde Deense fabrikant hadden zij een boormachine
waar de houtblok bewoog in plaats van de boor. Onder de Duitse klompenmachinebouwers
stonden zij op de tweede plaats.
Klein & Stiefel - Fulda. Een firma van houtbewerkingsmachines die ontstond in 1905. In hun
productiegamma zaten ook klompenmachines.
Wilhelm Schürmann – Isselhorst. Deze machinefabriek en ijzergieterij bestond van 1835
tot 1971. Zij hadden ook klompenmachines in hun gamma.
Bielefelder. Dit bedrijf vervaardigde een dubbele boormachine en een klompenschuurmachine.

Nederland
Paraat – onbekende locatie. In het klompenschuurtje van Nicole van Aarle in Aarle-Rixel
staat een kleine enkelvoudige boormachine van dit merk. Verdere info over Paraat ontbreekt.
Klein maar dapper – onbekende locatie. Eveneens bij Nicole staat er een kleine enkelvoudige
kopieermachine met deze naam in het gietijzer. In de documentatie van Paul Hesters zit een
reclame voor diverse klompenmakersgereedschapen en machines van een handelaar uit
Krommenie en daartussen staat: Klompenmachines “Klein maar Dapper” voor kleinbedrijf.
H. De Wit – Kornhorn. Van deze niet meer bestaande Groningse machinefabriek staat er
een enkelvoudige kapmachine in museum Eynderhoof in Nederweert. Twee verschillende
enkelvoudige De Wit boormachines staan er respectievelijk in Eynderhoof en in het internationaal klompenmuseum te Eelde.

Frankrijk
Ets. Arbey et fils – Courbevoie. Arbey maakte diverse houtbewerkingsmachines. Eén van
hun machines was een kopieermachine waarmee ze houten voorwerpen via een afgetast
model konden kopiëren. Hiermee konden ze klompen, maar ook geweerkolven of meubelonderdelen produceren. Ze vervaardigden deze machine in drie versies die respectievelijk 2,
4 of 6 kopieën maakten. Voor het uitboren van de klompen vervaardigden ze twee machines.
Eén boorde de hielstrook uit van de horizontaal opgespannen klomp, de tweede machine
boorde naar de tip van de klomp in de opgespannen klomp. In 1878 werden de machines
nog getoond op de wereldtentoonstelling van Parijs. In 1886 legden ze de boeken neer.
Guilliet & fils – Auxerre, later: Guilliet & Egré – Fourchambault. Deze in 1847 gestichte firma
was de grootste werkgever van Auxerre. Op hun hoogtepunt hadden ze meer dan 800 werknemers. Ze hadden een zeer uitgebreid gamma aan houtbewerkingsmachines. De klompenmachines waren er slechts een onderdeel van. Bij hun eerste machines was er een kopieermachine
die twee paar klompen tegelijk maakte, en voor het uitboren hadden ze eerst twee afzonderlijke
machines: één voor het hielgedeelte en één voor het voorste klompgedeelte. Bij hun recentere
dubbele kopieermachines hadden ze als enige producent een machine met twee messenschijven, één per houtblok. Een dergelijke kopieermachine met twee messenschijven en een dubbele
boormachine staan in het klompenmuseum van Ayas in Noord-Italië, in de Aostavallei.
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Dubbele kopieermachine van Guilliet: let op de dubbele messenschijf. Bron: Archief Paul Hesters

Ets Aubry – Courbevoie. In België een tijd verdeeld door Marcel Jungbluth. In het klompenmuseum van Laakdal staat een oudere dubbele kopieer- en een oudere dubbele
boormachine, evenals een recentere enkele kopieer- en een recentere enkele boormachine.
Bossard – Cholet. In het Musée de l’Outil et des Métiers van Tinténiac staat er een dubbele
kopieermachine van dit merk. Een foto hiervan staat in “Histoire de sabots et de sabotiers”
van de Association “Au vent de l’histoire”.
R. Dubois et Cie – 1 rue de Paradis, Bourges. Bij de documentatie van Paul Hesters bevindt
zich welgeteld één foto van een klompenkopieermachine met de handgeschreven naam van
de machine en de naam van de fabrikant: “l’Automatique Theophile Dubois”.
Bonneau & Lassery – Bourges. Deze firma ging in 1930 in faling. Misschien overgenomen
door de Belgische firma Wyckmans? Er zijn namelijk machines van Bonneau in België, waarbij
de naam Wyckmans eveneens in het gietijzer staat. Zij maakten afzonderlijke machines, maar
ook een enkelvoudige gecombineerde machine. Een dergelijke gecombineerde machine
staat in museum Het Molenijzer in Putte bij Mechelen en een enkelvoudige kopieermachine
van wijlen klompenmaker Louis Van Looy staat in museum ’t Smiske in Rijmenam. Bonneau
vervaardigde ook een mobiele afkortzaag.
Baudin – Lurcy Levy. Antoine Baudin startte zijn bedrijf in 1901. Waar andere machinefabrikanten zoals bijvoorbeeld Guilliet een zeer uitgebreid gamma aan houtbewer51

kingsmachines hadden, heeft Antoine Baudin zich steeds uitsluitend toegelegd op machines
voor de klompenmakerij. Hij focuste ook enorm op de fabricatie van de messen, en zijn
machines zijn de meest verkochte Franse klompenmakermachines. Hoewel zijn eerste
kopieermachine met een arm met twee kommessen draaide, ontwikkelde hij later een ronde
messenschijf, de “multigodets” met zes kommessen. Ook heel wat klompenkopieermachines
van andere merken draaiden uiteindelijk met zijn multigodets en hij leverde ook lepelmessen
voor klompenboormachines van andere fabrikanten. Baudin machines komt men nog vrij
vaak tegen.
Flensburg
Isselhorst
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DK
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NL
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DUI
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BE
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FR
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Bourges
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Met welke merken van machines worden de klompen in Europa tegenwoordig
gemaakt? We geven hieronder een overzicht, op Youtube valt alvast heel veel te
ontdekken!
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Een enkelvoudige kopieermachine Bonneau & Lassery / Wijckmans van klompenmaker wijlen Louis Van Looy, uit
Heemmuseum ’t Smiske (Rijmenam). Let op de gelijkenissen met Natmec machines. Bron: Archief Paul Hesters

België
De twee laatste klompenmakerijen, Marcel en Marc Verreydt uit Grobbendonk en Xavier
Hacardiaux uit Binche (die met de klompenmachines van wijlen Paul Steenhoudt uit Geraardsbergen is uitgerust) werken allebei met Belgische Philips machines, waarbij in beide
gevallen een automatisatie van de Nederlander Christ Holl op de boormachines zit.
Duitsland
Twee klompenmakerijen werken met Philips machines, verbeterd met de automatisatie van
Christ Holl: Bernhard Berning in Munsterland en Holtzschuhfabrik Michaël Lücking in Schleswig
Holstein. De twee overige klompenmakerijen werken met Duitse Albert Jürgens machines
zonder automatisatie: Franz Gausling en Reinhard Ottensman.
Nederland
Op twaalf klompenmakerijen blijken er elf met Constant Philips machines te werken, waarvan er
zeven over een automatisatie van Christ Holl beschikken.
Frankrijk
Op 15 Franse klompenmakerijen, vond ik er 14 die alleen Baudin machines gebruiken, en
één klompenmakerij - die van Romain Speisser uit Rosheim in de Elzas - die met een kopieermachine van Albert Jürgens en een boormachine van Baudin werkt. Twee klompenmakerijen
van Bretagne beschikken over een automatisatie op de klompenboormachine. De overige
klompenmakers niet.
Spanje
Bij de klompenmakers van Noord-Spanje, waar nog heel wat ambachtslui manueel werken,
is er één die met Franse machines van Baudin werkt.
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Conclusie:
Er blijven slechts drie merken over die in volle productie zijn. Eerst en vooral is er het
Belgische Constant Philips met veruit de grootste productie dankzij de samenwerking met
de Nederlandse firma Nijhuis. Vervolgens komen de Franse Baudin machines en tenslotte
de Duitse machines van Albert Jürgens. Machines die men in musea kan zien draaien zijn
doorgaans van diezelfde merken, aangevuld met Bonneau & Lassery, Aubry, Guilliet en
misschien ook Natmec in de toekomst. Mogelijks worden nog enkele kleinere merken over
het hoofd gezien.

Enkelvoudige boormachine van ‘Paraat’, in het klompenschuurtje van Nicole van Aarle (Aarle-Rixtel). © Luc
Verachtert

Een enkelvoudige boormachine van Baudin, van klompenmaker wijlen Louis Van Looy, uit Heemmuseum ’t Smiske
(Rijmenam). © Luc Verachtert

Luc Verachtert – ETWIE-duizendpoot
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Waar er eindnoten zijn, worden deze per artikel hier gebundeld.
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MACHINES EN MERKEN

De kennis van Luc Verachtert is heel breed en het meeste van dit artikel komt dan ook recht uit zijn geheugen. Als er al iemand
als bron genoemd kan worden, is het wijlen Paul Hesters. Een deel van de achtergrondinformatie komt uit diens verzameling
catalogi en reclames van klompenmachines. De rest van de informatie van Luc haalt hij uit veelvuldige bezoeken aan musea en
klompenmakerijen, alsook van klompenmakersfilmen. Bekijk gerust Youtube of www.klompenmakerij.be.
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