Klompenmaker verdwenen ambacht in de Hoeksche Waard
Klompen uit wilgen en populieren
Ad Huisman - Museum Hoeksche Waard

Museum Hoeksche Waard bestaat 50 jaar. Dit wordt gevierd
van maart 2018 tot maart 2019. In de expositie ‘4000 jaar
Hoeksche Waard ‘ in boerderij Oost Leeuwenstein in Heinenoord, wordt de bezoeker meegenomen langs 50 onderwerpen, die samen de geschiedenis van de Hoeksche Waard vertellen. Zij zijn het onderwerp van een wekelijkse column.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw liepen we thuis als
kinderen op klompen. Deze
klompen kochten we bij Jo
Perk, de olieboer in Puttershoek. Er waren tripklompen
en kapklompen. Tripklompen
hadden een leren band over
de wreef en in kapklompen
ging je hele voet. Wij liepen
op kapklompen en het gebeurde regelmatig dat de kap
eraf vloog door een ongelukje.
Geen nood, er werd dan een
soort klemdraad met puntjes
over de kap aangebracht.
In de Hoeksche Waard waren veel klompenmakers die
van wilgen- of populierenhout klompen maakten. Zij
zochten zorgvuldig de bruikbare bomen uit, die ze. Elke
klompenmaker had zijn eigen model. vonden aan dijken en wegen in de polders.
Na aankoop rooiden ze zelf
de boom, met wortel en al.
In de klompenmakerij zaagde

de ambachtsman de boom in
plakken en kloof het hout als
punten uit een taart.
Ieder stuk werd e´e´n klomp.
Met een handbijl bracht hij
het stuk in model en bewerkte hij het met paalmes en
speciale boor of beitel.

ELKE
KLOMPENMAKER
HAD ZIJN EIGEN
MODEL
Zelfs damesklompen werden vervaardigd. Foto: Wilma Kapoen, Collectie Museum Hoeksche Waard.

Tot slot moest de klomp lange tijd drogen omdat vers en
vochtig hout was gebruikt.
Elke klompenmaker had zijn
eigen model. Een stompe, of
meer spitse neus. Een smaller of juist breder model. Een
hoge of lage kap. Had je een
voetafwijking? De klompenmaker maakte een model
op maat voor je. De maat

werd in centimeters aangegeven. Was de maat te klein
of te groot? Geen probleem,
er werd een stukje afgesneden of de klomp werd dieper
uitgehold. Honderd jaar geleden kostte een paar blanke klompen fl. 0,70 nu moet
je er minstens € 12,50 voor
neertellen.

De meest voorkomend klompen waren de onbehandelde klompen, die waren het
goedkoopst. Bij het dragen
beschadigde de klomp wel en
werd vuil. Soms moest je netter gekleed gaan, zoals bij een
kerkbezoek, een vereniging of
op visite. Dan droeg men geschuurde of witgeschilderde

klompen. Er waren ook speciale vrouwenklompen.
Een prachtig paar is nu te bewonderen in de tentoonstelling. Maakte men de klomp
in het verleden met de hand,
heden ten dage wordt de
klomp machinaal gemaakt.
Handgemaakte klompen zijn
een vrijwel verdwenen		

product, ook in de Hoeksche
Waard.
Deze klompen zijn te zien
op de Expositie ‘4000 jaar
Hoeksche Waard’ in Museum
Hoeksche Waard.
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