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Verslag van de Klompenmakerij, op 13 oktober. 

Eindelijk reden we op het pikdonkere Schuitenvaartjaagpad; wat een eindeloze lange 

vaart is dat! Ik dacht aan vroeger dagen, dat je met een trekschuit, door een Jager 

met paard, die over het jaagpad liep, werd voortgetrokken. Plotsklaps kwam er licht 

in de duisternis. Je kon nu met je klompen aanvoelen, dat we in de klompenmakerij 

kwamen. In de prachtig met klompen versierde werkruimte was het gezellig; op de 

tafels stonden blauwe antieke kopjes, waarin thee of koffie werd geschonken. We 

maakten kennis met de eigenaar Wim Jacobs, die echt alles wist van klompen, “Een 

soort duizendpoot op klompen”.  

 Na zijn introductie nam hij een 

klomp populier-hout, dat goed 

gewaterd was, en daardoor erg 

zwaar was. Hij hakte met bijlen en 

hakmessen er een vorm in, zwaar 

werk, het jasje kon er toen bij 

uitgetrokken worden. Daarna, op 

een ronddraaiende frees werd de 

buitenkant van de klomp gevormd. 

De frees volgde de voeler, die de 

mal aftastte.  

Het binnenste van de klomp werd eerst met de 

hand uitgelepeld en daarna weer met een 

machine meer verfijnd uitgelepeld, ook hier 

weer de voeler, die over de mal ging om het 

ronddraaiende lepeltje aan te sturen. Om die 

mallen te krijgen was indertijd een hele klus, 

want de klompenmakers geven hun vorm van de 

klompen niet graag weg. Na 6 weken drogen 

werden de klompen op de schuurband geschuurd. 

Waar nodig gewoon met een schuurpapiertje nog 

wat bijwerken. Oliën en uit de hand de 

bijbehorende tekening er op schilderen. De 

tekening bepaald, wie de maker van de klomp is.  
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Maar niet alle klompen werden 

beschilderd; onbeschilderde 

klompen werden gedurende 

het werk vies, maar zaterdags 

werden de klompen met kalk 

wit gemaakt om zondag netjes 

naar de kerk te gaan.  

 

Na de pauze besprak Wim de 

klompen, die hij indertijd 

verzameld heeft. Allemaal 

vreemde klompen, neem nou 

die achterstevoren klompen, 

waarvan de hak aan de 

voorkant van de klomp zit om de douane om de tuin te leiden bij het smokkelen.  

Klompen met een punt erop voor de vissers om het visnet 

binnen te halen. Klompen met een dikke duim erop om de 

netten te mazen.  

 

Te Breskens verzamelde hij kleurig geverfde klompen, 

die bij de bevrijding aan de Canadezen geschonken 

waren.  

Klompen op plankjes om turf te trappen. Het plankje had de maat van een turf. 

Klompen met schaatsen eronder.  

Met houtsnijwerk versierde klompen voor de vrouw, die 

hij wil versieren.  

 

Franse trouwklompen met een krul.  

 

 

 

Spaanse klompen met een dwarshout eronder om 

niet uit te glijden bij de druivenpluk op steile 

hellingen.  
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De stratenmakers klompen waren zo sterk dat ze een kinderkopje erop konden laten 

vallen.  

Oorlog klompen met een punt op de kap, zodat ze niet hard 

konden lopen; gevonden in een Jodenkamp.  

 

Staphorster was klompen mooi rond, zodat de rokken niet 

kapot konden gaan bij het lopen. Heide klompen vonden we 

in het schilderij in het van Gogh museum met een scherpe 

rechte voorkant. De hei moest heel blijven. Zaaibed-

Klompen met plankje eronder; om de grond aan te drukken. 

Bruggeld-klompen aan een lange hengel. Lieslaars klompen; 

aan de klomp werd met leer een lieslaars aangemaakt. Gerepareerde klompen.  

 

Allerlei technieken werden gebruikt om de klomp een langer leven te geven, want 

“oude klompen lopen het lekkerst”.  

 

Ik (Cees) weet nog in de oorlog 1943 kapte mijn opa populieren en liet voor alle 

familieleden klompen maken. Want er waren geen schoenen meer in de hongerwinter. 

Ik liep er graag op, want ik hield er warme voeten in. Pas in 1947 konden we weer 

nieuwe schoenen kopen, op de bon. De klomp is toen omgebouwd tot een zeilboot, en 

af en toe voer de boot voor de wind.  

 

De avond werd afgesloten met een drankje en de voorzitter Ad bedankte allen, die 

meegewerkt hadden aan deze nostalgische avond. Vooral natuurlijk Wim, de 

duizendpoot op klompen, het was een terugblik in een lang vervlogen tijd.   

Heel veel dank.  

Cees Verloop. 

 

• AGENDA: 
 
 

 30 okt  Jachtrit 

 27 nov   Winterrit 

 27 dec   Kerstrit 

 

 
 

http://www.facebook.com/DeBrabantseAanspanning

