
Vrouwen van Nu  

     op de fiets 
      4 sept. 2018. 
 

Met een grijze vochtige lucht ging om 

8.30 uur bij de Pekhoeve in Ulvenhout de fietsdag voor 27 Vrouwen van Nu van 

start. Met begeleiding per auto van Ad en Ria Leuris. Een goed voorbereide route 

bracht ons, via Mastbos en Effen 

Vuchtschoot door Etten-Leur naar grand 

café The Butler, waar we na de eerste 20 

kilometer genoten van een uurtje pauze, 

koffie met appelgebak (was goed 

voorgeproefd) en gezellig gebabbel. Dan via 

de Munnikenheide richting Turfvaart. 

Inmiddels was de lucht opgeklaard en 

waren jasjes en vestjes weer in de 

fietstassen verdwenen. Even voor de 

Turfvaart was na weer 10 kilometer gefietst 

te hebben een stop bij 

Klompenmuseum/Ambachtelijke Zagerij & Klompenmakerij aan het 

Schuitvaartjaagpad 179 van Wim 

Jacobs. Daar mochten de 

meegebrachte broodjes uit de fietstas 

en stond de koffie en thee voor ons 

klaar, we lieten ons de lunch goed 

smaken en na enige tijd wilde Wim 

Jacobs graag het woord… en die had 

veel te vertellen!.  

In deze nederzetting heeft hij een 

zagerij, een klompenmakerij, een 

klompenmuseum  

en een compleet ingerichte 

stijlkamer/keuken en slaapkamers 

van rond 1900-1950. 

Elke vrijdagmiddag wordt er in de 

zagerij gewerkt  en is iedereen 

welkom om een kijkje te komen 

nemen. 



Het verhaal start in de houtzagerij. Daar staat een 

enorme zaagmachine om boomstammen te zagen tot 

wel 10 meter lang. Deze machine heeft Wim al van 

zijn vroege jeugd bewonderd. Hij is in 1870 in 

Groningen gebouwd en in 1900 voor 75 gulden 

overgenomen door een zagerij in Zundert. 

Na heel veel jaren steeds maar weer gaan kijken naar 

deze machtige machine heeft Wim hem over kunnen 

nemen en een hal gecreëerd om met de machine te 

werken. 

Een boomstam wordt wel 3 x gekanteld om tot 

planken gezaagd 

te kunnen 

worden.  

Nat hout zaagt beter dus dat heeft de voorkeur. 

Populieren hout wordt gebruikt voor klompen 

omdat het vezelig is en de goede hardheid heeft.  

Wim maakt zelf de zagen voor de machine naar 

het eerste voorbeeld wat hij heeft, het staal moet 

niet te hard zijn en hij heeft ervaren dat schuin 

gezette tanden beter zagen. Een zaag gaat zo’n 

10 jaar mee. Met een enorme herrie wordt de 

motor gestart en demonstreert Wim ons hoe hij 

een flinke schijf van de populierboom zaagt die 

hij vervolgens kan gebruiken voor de 

klompenmakerij. 

Hier wordt 

gezaagd zoals in 

1870, het 

manoeuvreren van de boomstam is zwaar werk.  

Dan gaan we naar de klompenmakerij. 

In vroeger tijden kwam de klompenmaker op de 

boerderij en voorzag boer, boerin, knechten en 

meiden van nieuwe klompen op de voet gemaakt. 

Hij had een maatstokje voor de juiste maat, zelfs 

voor de eksterogen werd zo gewenst een  extra 

uithollinkje gemaakt. 

Hier worden klompen gemaakt zoals in 1920. De 

klompenmakerij is overgenomen van een 

klompenmaker in Teteringen. 

Nat of vers hout wordt gebruikt, het hart van de 

boom niet. Hout wordt in water bewaard. De 



grootste cirkel van de 

jaarringen wordt voor de 

kap gebruikt. Het houtblok 

wordt eerst met een bijl 

(met blote handen) een 

beetje in vorm gebracht, 

dan machinaal volgens 

een beukenhouten mal 

verder gemodelleerd, dan 

met de hand uitgehold, 

vervolgens worden een 

grote houtboor en 

lepelboor gebruikt en daarna weer machinaal met een mal. Het model wordt 

afgemaakt met een heel lang mes. De klomp moet 6 weken drogen. Een gedroogde 

klomp is veel lichter van gewicht. 

De gedroogde klomp wordt geschuurd, eerst de buitenzijde dan de binnenzijde 

Met potlood wordt een patroon 

aangebracht, maar eerst in de grondverf 

gezet.. Elke klompenmaker heeft zijn 

eigen patroon. Een paar klompen is 2 

uur werk buiten de droogtijd. Vroeger 

werd gemalen glas door de verf gedaan 

om de verf hard te maken  

In de klompenmakerij staat een rij  

klompen met ieder een verhaal waarover 

Wim graag vertelt Versierklomp met 

kantmotief uitgesneden werd aan een 

meisje aangeboden en als zij de klomp aannam hadden ze verkering! Met die klomp 

aan trouwden ze en vervolgens werden ze onder het bed gezet als geluksklomp. 

Spaanse bergklompen met 3 uitsteeksels aan de zool. 

Smokkelklomp zool één achterstevoren en één gewone zool. De smokkelklomp 

zette de douane zo op het 

verkeerde been. 

In Vietnam heeft Wim 

sandalen gevonden van 

autobanden gemaakt met een 

zool 

alsof je de andere kant op 

loopt om soldaten te 

misleiden, dus ook dáár werd 

deze truc gebruikt, evenals 



het verhaal van paarden met omgekeerde hoefijzers 

Klompen met veiligheidscertificaat werden gebruikt voor grote keien te leggen extra 

groot en dik.  

Schaatsklompen met een bos hooi erin en dikke sokken schaatsen prima! 

Vissersklompen met puntige krullen voorop om het net op te pakken. Om netten te 

repareren stompe punten voorop. 

Blanken klompen werden gekalkt in het weekend om netjes te maken door arme 

mensen. 

Franse klomp met krul voorop, hoe groter de krul hoe rijker de mens! 

Klompen voor concentratie kampen die dun en scherp 

waren gemaakt om de mensen rustig te houden, dat 

deed nl. pijn als je loopt dus liepen ze met slepende 

voeten. 

Uit Breskens klompen met Nederlandse en Engelse vlag 

gemaakt t.g.v. bevrijding.  

Heideklompen voor schaapherders, heel puntig om de 

hei niet te beschadigen.  

Turfklompen met grote platte zolen tegen het 

wegzakken. De zolen hebben de maat van het turf!                                                                                                

Klomp aan hengel in de sluis is klompen geld.                                                                              

Laars klompen zijn klompen met een leren schacht, 

waterdicht gemaakt met paardenhaar. Een houten 

klomp is waterdicht. Modellen van klompen zijn 

streekgebonden en soms beroeps gebonden zoals bv bij 

veehandelaren. Er staat een grote verzameling klompen 

overal vandaan. In 10 jaar bij elkaar gebracht!                                                                                                                                  

Na de klompenmakerij nemen we een kijkje in de oude woning en 2 slaapkamers 

anno 1900 -1950. Daarna is veel verpest volgens onze gastheer. Geloof was 

belangrijk. Heilig hartbeeld met een lichtje. Boven de deur een kruisbeeld. De 

bedstee is klein want mensen 

sliepen zittend. In de bedstee 

wijwater en een rozenkrans. Een 

stoffen schabbelier aan ‘t hemd. 

Brabantse mutsen. Platte 

buiskachel voor: warmte, koken, 

strijkijzer. Koffiebrander. Zakketel 

om water te koken. Veel mensen 

hadden een kanarie in een kooi. 

Een kanarie waarschuwt namelijk 

voor kolendamp!. Muren 

hemelsblauw geschilderd tegen 



vliegen. Plafonds met ossenrood. Ossenbloed met biest werd  opgeklopt en als verf 

gebruikt. In de kast weckflessen. Ontstaan van de weck: eerst gebruikte men een 

Keulse pot. Schimmel werd 

weggestoken en de rest was goed 

voor gebruik. Door gebrek aan 

Keulse potten is men glas gaan 

gebruiken want daar kwam géén 

schimmel op en zo werd het 

weckproces ontwikkeld. In de 

keuken zijn nog vele oude 

attributen te zien.                                                                                            

Boven bezochten we nog 2 

slaapkamers waar alles was zoals 

in de vroege 20ste eeuw. Een indrukwekkende collectie en een heel enthousiaste 

verzamelaar en verteller. Helaas moesten we rond half 4 echt afscheid nemen van 

Wim want we hadden nog wat kilometers voor de boeg.                                                                                              

Zo fietsten wij weer verder, soms een beetje 

spannende lucht met een enkel spettertje en 

dan was het weer warm.                                                                                                                                                     

Via de Tiggeltseberg en Kaarschot Overa door 

het bos naar Huis Den Deijl waar we nog een 

welverdiend drankje hebben genomen op het 

terras met weliswaar een ‘dreigende’ lucht, 

maar het geluk was met ons en het bleef 

droog en warm.                                                                                                                    

Een korte evaluatie bij vertrek gaf aan dat de 

fietsers van vandaag blij waren met deze tocht 

van 50 kilometer en een hele dag vermaak. De 

organisatoren en begeleiders zijn hartelijk 

bedankt door Caroline namens iedereen. 

Graag tot volgende fietsdag!. 

Anja van Overloop 

 

 

 


