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eric DE KEyZER

Een geschiedenis van de Wase klompenmakerij

Deze studie is een eerbetoon aan de duizenden klompenmakers
die in het Waasland groot vakmanschap tentoonspreidden. 

1. De oorsprong  

Waar moeten we beginnen? We zouden in de tijd kunnen teruggaan tot het 
Egypte van Toetanchamon. Maar worden we daar wijzer van? Toetanchamon 
is begraven met duizenden attributen voor zijn ondergrondse reis, waaronder 
een honderdtal schoeisels. De meeste gemaakt van textiel, maar ook enkele 
van papyrus en zelfs een paar van hout. Zo’n houten paar is ook terugge-
vonden in het graf van de Egyptische prinses Henu. Egyptologen als Marleen 
de Meyer van de KU Leuven bevestigde ons in een persoonlijk contact dat 
die houten schoeisels enkel ceremoniële toepassingen hadden en niet echt 
dagelijks werden gedragen. Op houten schoeisel lopen was voor de koningen, 
farao’s en hogepriesters een voorrecht om bij de goden op bezoek te gaan. 
Deze houten schoeisels tellen dus niet mee als draagklomp. 

Wanneer komen klompen op de markt? Wanneer zijn de eerste klompen ver-
vaardigd? Zeer waarschijnlijk komt de modale draagklomp in onze streken 
voor vanaf de 14de eeuw. Een Liber Ordinarius uit de Bibliothèque Nationale in 
Parijs (Bibliothèque de l’Arsenal nr. 8228) geeft zelfs de 8ste eeuw aan. Even 
waarschijnlijk ontstonden ze toevallig en werden ze geproduceerd in bijbe-
roep, als winteractiviteit. Klompen zijn uit vergankelijk materiaal vervaar-
digd, dus veel materiële resten blijven er niet van over. Toch werden zowel 
in Frankrijk, Nederland als België middeleeuwse ‘trippen’ en ‘hoelblokken’ 
teruggevonden in de bodem. 

Waarschijnlijk is de klomp in onze contreien ontstaan vanuit de behoefte 
aan goedkoop en waterdicht schoeisel tijdens vochtige en killere periodes, 
waarbij het land overstroomde. Geweten is bovendien dat klompen de ideale 
dracht zijn bij het steken van turf, een veel voorkomende activiteit in onze 
regio tijdens de middeleeuwen tot in de vroegmoderne tijden. Uiteraard is 
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een volgende ontstaansfactor de aanwezigheid van passende zachte hout-
soorten. En tenslotte, en waarschijnlijk de belangrijkste factor is dat volgens 
o.a. historicus Johan Verberckmoes voor vele landbouwers, vooral in over-
stromingsgevoelige polderstreken, de productie van klompen een noodza-
kelijke aanvullende broodwinning werd. Al deze elementen kunnen er toe 
bijgedragen hebben dat net het Waasland uitgroeide tot het grote centrum 
van de klompennijverheid. 

2. DE DEFINITIE

De definitie van houten schoenen is ‘schoeisel met een onderste deel van 
hout’. Maar wat doen we met houten schoeisel van berkenbast zoals in Fin-
land, Estland, Letland en Rusland? Is dit een houten onderdeel? We spraken 
al over Egyptische klompen van papyrus. Papyrus zijn stengels, met ket-
ting en inslag door elkaar geweven en onder een zware steen geplet tot een 
sterke vlakke mat. Zijn die stengels een houtvorm, zoals riet? En wat doe je 
met de schoeisels in Ishu-gras bij de Inca’s in Peru? Wij nemen daarom als 
definitie voor klompen alle houten schoeisel dat een zool heeft die afkomstig 
is van plantensoorten en niet verwerkt is tot textielvezels. 

Meer historische achtergrondinformatie vonden we op de website van 
de Nederlandse organisatie Noorderwind (http://www.noorderwind.org/
Artikel%3AKlompen_%26_Trippen): “Het dragen van houten schoeisel is al 
bekend in de Griekse en Romeinse oudheid en bij de Etrusken in de vorm van 
sandalen met houten zool. Het is ook goed mogelijk dat Germaanse en Kel-
tische volkeren hout gebruikt hebben voor het vervaardigen van schoenen, 
hoewel hier geen hard bewijs voor is. Zo is ook niet bekend wanneer in de 
middeleeuwen precies de klomp aan zijn opmars begon. De oudste klompen 
uit middeleeuws Europa zijn opgegraven aan de Amsterdamse Nieuwendijk 
en in de oude dam in de Rotte in Rotterdam. Deze zijn gedateerd rond res-
pectievelijk 1230 en 1280. Beide klompen waren van elzenhout gemaakt. Het 
uiterlijk van deze klompen verschilde niet veel van de klompen die tegen-
woordig nog in Nederland worden gedragen. 
Van vondsten van klompen uit de 13de eeuw of eerder is buiten Nederland 
weinig bewijs. Soms wordt gesproken over de Franse ‘sabots’ als middel-
eeuws schoeisel, klompen die veelal gedragen werden door arbeiders. Hoe-
wel soms beweerd wordt, ontbreekt concreet bewijs voor het gebruik van 
sabots in de dertiende eeuw en is deze vorm van klompen waarschijnlijk pas 
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in de vijftiende eeuw verschenen. 

Na het jaar 1100 ontwikkelden zich naast de reeds bestaande losse zolen 
voor onder de schoenen de trippen of platijnen; dikke houten zolen die met 
behulp van een band over de voet over de gewone schoenen gedragen kon-
den worden. In de volksmond werden ze ook wel hoosbloc, hoelbloeck of 
hollebloc genoemd. De zool kon plat zijn of twee hak-achtige verhogingen 
voor en achter hebben; een trip op stelten. De oudste teruggevonden trippen 
dateren uit de 12de eeuw en zijn teruggevonden in Diemen en in Engeland. 
De trip gevonden in Diemen bestond uit een simpele platte houten zool met 
daaronder twee houten blokken vastgezet met pennen. De band was één 
simpel stuk leer, met nagels vastgemaakt aan de zool. De vondst uit Enge-
land had ook een band uit één stuk leer die bevestigd was met nagels aan de 
elzenhouten zool. 

Uit de 13de eeuw zijn een aantal trippen teruggevonden in onder andere Ne-
derland en Engeland, stuk voor stuk van elzenhout en sober qua uiterlijk. De 
meeste trippen hadden ofwel platte zolen of de ‘stelten’ onder de zool, die uit 
hetzelfde blok hout waren vervaardigd. In enkele gevallen zaten deze blok-
ken los onder de zool bevestigd, wellicht omdat deze vervangen waren als 
gevolg van slijtage. De bovenkant van de zool was plat en ondersteunde de 
gehele voet gelijkmatig.” In het Brugse Volkskundemuseum zijn deze houten 
trippen ook te zien.

3. MOEILIJKHEDEN BIJ HET ONDERZOEK

Hoeveel klompen kunnen er uit een boom? Dit is afhankelijk van het feit of 
je hoge of lage klompen maakt, kindermaten, vrouwen- of mannenklompen. 
Wordt de productie gerekend per stuk of per uur? Wie zijn helpers, wie is 
klompenmaker, is de baas meegeteld? Worden vrouwen en kinderen verzwe-
gen of meegeteld? Hoeveelheden worden opgegeven in kilogram, in paren, in 
stuks, in franken, marken of florijnen. Bomen in m3 of in kilo. Zelfs de produc-
tiecapaciteit verschilt per regio, per gemaakt model, in de zomer of de winter, 
ja, zelfs per klompenmaker.

Uit alle gegevens waarover we beschikten, berekenden we gemiddelden om 
op die manier een onderlinge vergelijking mogelijk te maken. Samenvattend 
kunnen we stellen dat een klompenmaker gemiddeld zo’n 780 paar per jaar 
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kon vervaardigen met de hand. Hiervoor had hij een 8-tal bomen nodig. Bij 
de eerste mechanisatie steeg het aantal klompen per jaar naar ongeveer 
1040 paar per werknemer. Omdat het aandeel van de machinale klompen 
toenam, werd de productie per werknemer tegen 1925 al snel 1820 paar. Eind 
van de jaren 1930 steeg de gemiddelde productie per klompenmaker al tot 
ongeveer 3900 klompenparen per jaar. Omdat het aantal artisanale klompen-
makers na de oorlog tot bijna nihil was teruggebracht, haalde men dan een 
productie van 6300 paar per jaar. Uiteraard zijn deze gegevens gemiddelden.

Onze onderzoeksresultaten zijn het resultaat van vele jaren opzoekingswerk 
en studie, met de hulp van meerdere mensen in onze folkloregroep De Klomp 
De Klinge vzw. Ook Kenneth Colleman, de gemeentearchivaris van Sint-Gillis-
Waas, zijn we erg dankbaar. Eindelijk hebben we stukken van de puzzel kunnen 
samenleggen, om te besluiten dat het Waasland ooit het centrum van de klom-
penmakers was. Vele autochtone inwoners van het Waasland tellen onder hun 
voorouders mensen die direct of indirect betrokken waren bij de klompenpro-
ductie, het kweken, vellen of vervoer van bomen. Zelf vonden we in de lokale 
archieven talrijke familieleden terug die klompenmaker waren geweest, zonder 
dat we daar zelf van op de hoogte waren. Vaak werd het beroep trouwens ge-
combineerd met winkel, café, het houden van dieren of een boerenbedrijf.

4. BELANG VAN DE KLOMPENMAKERIJ

De hoofdactiviteit in het Waasland was de landbouw, met op de tweede plaats 
de vlasnijverheid. De klompenmakerij was de derde hoofdactiviteit, maar be-
perkte zich vooral tot de polderstreken tussen de grens en Bazel, oostelijk 
van Sint-Niklaas. Klompen vroegen geen ingevoerde grondstoffen en creëer-
den weinig meerwaarde. In de uitvoerstatistieken staan ze wel borg voor een 
grote omvang en een groot aantal, maar niet voor een groot gewicht (van het 
gebruikte hout bleef na productie en droging slechts 15% van het gewicht 
over) of met een hoge waarde (door dumpingprijzen en meestal groothandel). 
Er waren in het Waasland trouwens in de huisarbeid veel beroepen te noemen 
zonder uitstraling: zeeldraaiers, pottenbakkers, zeepzieders of olieslagers. 

De Canadapopulier

Onze eerste economische gegevens gaan terug op de Oostenrijkers. De 
landsgrenzen werden beter afgebakend en het economisch leven beter ge-
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organiseerd met het oog op de inning van belastingen. Maar voor ons is een 
ander klein feit belangrijk: de invoer rond 1700 van de canadapopulier. 

Situering

Samen met de wilg levert hij dé grondstof voor klompen (hoewel klompen kun-
nen gemaakt worden uit alle niet-harshoudende houtsoorten). Het Waasland 
heeft via de rapenteelt voedsel aan de grond toegevoegd, het drieslagstelsel 
ingevoerd. De akkers zijn erg klein, bolvormig en intensief bewerkt. In de eer-
ste helft van de 18de eeuw daalde het inkomen uit landbouw. Vooral de kleine 
polderboertjes waren daar het slachtoffer van. In polderdorpen kwamen vele 
falingen voor. De misoogsten van 1740-1741 zorgden ervoor dat nieuwe aanvul-
lende inkomsten moesten gezocht worden. Dat de klompenmakerij op dat mo-
ment een oplossing was zal niemand betwijfelen. Landbouw is een beulenstiel, 
met misoogsten, seizoensgebonden voor de knechten en weinig lonend omdat 
de pacht hoog is. Landbouw en bomen staan in relatie tot elkaar. Bomen geven 
schaduw aan de aanplantingen, houden windvlagen tegen, onttrekken overtol-
lig water aan de grond en brengen de eigenaar geld op bij verkoop. En, bo-
men kunnen verwerkt worden tot klompen. Zachte houtsoorten worden vooral 
gebruikt voor de productie van klompen of lucifers, en vandaag vooral voor 
paletten. Edeler boomsoorten dienen voor de schrijnwerkerij. Elk dorp krijgt 
naast zijn smid, koperslager en molenaar ook snel een klompenmaker, die zich 
op korte tijd vestigen waar voorheen nog geen klompenmaker actief was. Dit 
fenomeen doet zich voor in heel België. 

Het bandwerk

De overgang van de eenzame klompenmaker die alles zelf doet naar specia-
lisatie laat niet lang op zich wachten: bomenklatters, bomenvellers, voerders 
met een urs en in de werkstal mensen die verbijlen, kappen, snijden, heulen, 
afwerken, schuren, ritsen of verven. Het eerste bandwerk ontstaat al in de 
18de eeuw. Om te zwijgen van opkopers (grossiers), verdelers over de win-
kels, individuele verkopers, enz. 

5. EERSTE TELLING

De oudste economische telling dateert van 1764.
De Oostenrijkers wilden een precies beeld van alle bedrijven in België met 
hun frauderisico. Ook werd in 1748 de staatsgrens voor het eerst duidelijk 
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Zeeuwse urs: het vervoer van bomen tot in de klompenmakerij gebeurde klassiek met een 
urs (ook mallejan of boomezel genoemd). Het rooien en het transport van bomen waren 
specifieke aanleunende beroepen. (foto in collectie Eric De Keyzer)

Bron: La Statistique industrielle dans les Pays-Bas autrichiens à l’époque de Marie-Thérèse
Bron: La Statistique industrielle dans les Pays-Bas autrichiens à l'époque de Marie-Thérèse. 



33

afgebakend en echte controle ingericht. De douane kreeg de opdracht die 
inventarisatie waar te maken. Geschiedkundigen twijfelen aan de waarde van 
de telling omdat sommige streken (vooral het binnenland) minder goed be-
schreven zijn. Voor de klompenmakerij is het evenwel duidelijk dat de sterk-
ste gebieden van de eerste telling in 1764 ook de sterkste gebieden zijn in de 
verdere klompengeschiedenis. Van alle Belgische gemeenten geven we hier 
de gemeenten aan waar klompenmakers werden geregistreerd. Vervolgens 
tonen we de verhouding per provincie in 1764.

Bron: La Statistique industrielle dans les Pays-Bas autrichiens à l’époque de Marie-Thérèse

La Statistique industrielle dans les Pays-Bas autrichiens à l'époque de Marie-Thérèse. 
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De Wase gemeenten zijn rood gekleurd. Voor De Klinge is geen precies aantal 
opgegeven, alleen de vermelding ‘veel en al lang’. Dit wijst op een lange voor-
geschiedenis en is een bevestiging van het feit dat klompen er al geruime tijd 
in gebruik waren.

6. DE VERDERE EVOLUTIE

Duidelijk is dat de 18de eeuw een cruciale periode was in de omschakeling van 
zuivere landbouw naar huisarbeid en toenemende handel. Dit ging gepaard 
met aanleg van wegen en de groei van steden als Sint-Niklaas en Lokeren, 
met hun marktfunctie. Door de toenemende welstand groeide de bevolking, 
maar stegen ook de prijzen van voedingswaren drastisch. In heel het Waas-
land zat de klompennijverheid in de lift. Het Waasland werd wereldcentrum 
van klompen. De regio was al vele jaren ook de vlasschuur van Vlaanderen 
met een sterke uitvoer. En ook in de graanhandel was er een sterke groei 
waar te nemen. Het waren dus niet alleen de klompenmakers die voor een 
sterke uitvoer instonden. De bolle akkers leverden massa’s bomen aan voor 
de klompenmakerij. Alle gemeenten ten oosten van de lijn Sint-Niklaas-Hulst 
specialiseerden zich in het klompenambacht. Door de zware poldergrond was 
de nood aan sterk houten schoeisel hier het meest nodig. Er ontstond te-
vens een sterk ontwikkeld vervoerssysteem met boerenkarren, stootkarren 
of boomezels. 

De Wase roots

Alle Wase dorpen hadden een aandeel in het succes van het klompenmakers-
beroep. Waarom precies hier? Daar zijn meerdere redenen voor te geven. 
De bomen waren goedkoop en overvloedig aanwezig. Het aandeel van de 
huisarbeid nam sterk toe, door de beperkte rendabiliteit van de landbouw en 
het feit dat plattelandsbewoners nieuwe inkomstenbronnen zochten. In deze 
sector was bijna geen startkapitaal vereist. En vooral: de polderondergrond 
zette aan tot het dragen van klompen in plaats van lederen schoeisel, meer 
dan bij zandgrond. Daarom ontwikkelde de klompenmakerij zich vooral snel 
in polderdorpen.
 
In deze context moeten we toch wijzen op de leefgewoonten van toen. Lange 
werkdagen, lage lonen en hard labeur waren de gangbare praktijk. Slechts 
bij uitzonderlijke gelegenheden werd gefeest: kermissen, kerkelijke feestda-
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gen en kerkelijke gelegenheden als geboorte, communie of huwelijken. Ook 
drankmisbruik, vechtpartijen, bijgeloof en godsvruchtigheid, sagen en legen-
den waren onderdelen van de lokale ‘folklore’. Spreuken, gedichten, liedjes, 
verhalen getuigen daarvan. De klompenstal was met zijn gezellige sfeer een 
verzamelpunt voor velen. Nieuwtjes verspreidden zich snel via de stallen. 

We beschrijven hier de periode tussen 1764 en 1900. Van 1764 tot ongeveer 
1872 veranderde er weinig of niks in het leven op het platteland. De prijzen 
waren constant, gewoonten en zeden bleven ongewijzigd in een sterk religi-
euze leefwereld. Een eigen tuintje met groenten, aardappelen en een paar 
dieren maakten het leven leefbaar. In een stedelijke omgeving evolueerden 
de zaken sneller, maar op het platteland evolueert het leven heel wat trager. 
We plaatsen in ons onderzoek acht gemeenten centraal: Kruibeke, Nieuwker-
ken, Sint-Gillis, De Klinge, Bazel, Haasdonk en Sint-Pauwels. 

Opvallend is dat ze in een hoefijzervorm rond Sint-Niklaas gelegen zijn. Het 
zijn allen gemeenten waar de boeren zware gronden moeten bewerken, voor-
al poldergrond, overstromingsgebieden van weleer. Maar ook Vrasene, Rupel-
monde, Melsele, Sint-Niklaas, Temse, Kieldrecht zijn niet onbelangrijk. Alleen 
hebben we voor die dorpen niet voldoende cijfermateriaal teruggevonden.
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De bedrijvigheid

Een klompenmakerij behoefde zoals gezegd weinig investeringen, maar de 
winstmarge bleef eerder gering. Het was een product dat weinig kostte aan 
grondstoffen, geen hoge lonen opleverde, ondanks het zware en kunstige 
werk, en niet veel economische meerwaarde bood. Daarnaast woedde er een 
moordende concurrentie tussen de klompenmakers. Noch de bazen, noch de 
werknemers waren georganiseerd. Er waren geen minimumprijzen en het 
verloop van de werknemers in de bedrijfjes was groot. We zullen zien dat 
dumpingprijzen op de markt leidden tot een boycot van het ambacht in Duits-
land en Nederland. Als de lonen en de kostprijs laag zijn en de verspreiding 
beperkt, zoals in de klompennijverheid, zal deze arbeidstak slechts een heel 
klein aandeel hebben in de nationale statistieken, in vergelijking met steen-
kool, metaal of textiel. Maar in onze regio was de klompennijverheid voor 
velen van levensbelang en konden dankzij deze sector tijden van crisis over-
leefd worden.

De internationale context

Uit de gegevens over heel België komt naar voor dat het Waasland duidelijk 
een klompenmakercentrum was. Münsterland in Duitsland had 98 klompen-
makers, het grote centrum in Nederland was de Rooise streek met 22 klom-
penmakers. Was het hele Waasland dan actief in de klompenmakerij? Ja, 
er waren overal klompenmakers, maar het oostelijk deel van het Waasland 
spande de kroon.

22 98 250

0% 50% 100%

1

aantal klompenmakers in belangrijke 
klompenmakersstreken 1798

regio Best-St.-Oedenrode (Nl)

Münsterland (Duitsland)

Waasland

Bron: diverse uitgaven Münsterland, land van Rooy en Waasland. 
Bron: diverse uitgaven Münsterland, land van Rooy en Waasland



37

7. DE MECHANISATIE OP HET PLATTELAND

Vanaf 1872 verandert de wereld grondig. De industriële revolutie kondigt zich 
nu ook aan op het platteland. De steden nemen het voortouw met stoom-
machines vanaf 1827. 
De landbouw raakt in de verdrukking door het zogenaamde betere leven in 
de stad, met een aanzuigeffect sinds 1750, maar de inwijkende boerenzonen 
belanden meestal in de sloppenwijken. Prijzen stijgen, de zekerheden worden 
ondermijnd. Liberaal en socialistisch gedachtegoed verdringen het oude ka-
tholieke volksgeloof. Wie niet heel hard kan of wil werken, wordt uitgestoten. 
Kleine klompenmakerbazen trekken hun ongehuwde broers of andere fami-
lieleden aan, om in hun ‘stal’ te komen werken aan een hongerloon of gewoon 
tegen ‘kost en inwoon’. 

Thuisarbeid, seizoensarbeid en ambachtelijke nijverheid veranderen van aan-
schijn in tijden van industriële revolutie. Het eerste bandwerk kennen we al 
langer in de stal. Werken per uur wordt vervangen door werken per stuk, 
wat de sfeer niet ten goede komt. De mechanisatie en automatisatie is de 
volgende stap. Stakingen breken uit, de fabrieken worden gesaboteerd. We 
zitten in de periode van Daens. Het Franse woord voor klomp is ‘sabot’. Tij-
dens de eerste stakingen in Noord-Frankrijk worden klompen in de textiel-
machines gegooid om zo de machines te laten stilvallen. Vandaar het woord 
‘saboteren’. 

De groeiende huisnijverheid

Ondertussen zitten we al in het midden van de 19de eeuw. We kijken even 
naar de groei van het aantal werknemers in de klompenmakerij tijdens die 
19de eeuw. De misoogsten van 1844 tot 1850 betekenen een ramp voor de 
bevolking. Elke cent is welkom. Vrouwen en kinderen worden ingeschakeld in 
de vele stallen die elkaar beconcurreren. De landbouw is in crisis, iedereen 
vlucht naar huisnijverheid of lokale bedrijvigheid. Uiteraard een groeibodem 
voor klompenmakers. Het is duidelijk dat de dorpen verschillend evolueren, 
maar de stijgende trend is ontegensprekelijk aanwezig. Dit vinden we overi-
gens terug in heel het Waasland. Sommige dorpen komen vroeger tot bloei 
en beleven op verschillende momenten hun hoogtepunt.
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De hoofdperioden

De Wase gemeenten waarvan we gegevens terugvonden in 1870, 1921 en 
1937 hebben we samengebracht. Het is duidelijk dat ze allemaal een op-
gaande trend vertonen tot 1930, maar dan komt de ontnuchtering. De vele 
klompenmakerijen, het stukwerk dat meer eindproducten afleverde en het 
inschakelen van machines zorgden voor een overproductie die zich liet ge-
voelen vanaf 1935. En buiten een opleving in de Tweede Wereldoorlog ging 
het met de klompennijverheid van dan af in dalende lijn.

Het analyseren van alle gegevens is niet zo eenvoudig. We hebben alle gege-
vens uit de jaren 1704 tot 1986 samengebracht. 

Het is duidelijk dat de rode tellingen niet betrouwbaar zijn. In onze studie 
hebben we daarom die abnormale noteringen geweerd. Het kan zijn dat de 
opnemer de opdracht verkeerd had ingeschat. Het kan zijn dat de bedrijfslei-
ders geen juiste gegevens doorgaven omdat ze dachten dat de belastingen 
die cijfers zouden te weten komen of gewoon omdat de klompenmakersbazen 
niet waren meegeteld.
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Bron: Kon. Bibliotheek Brussel
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Om een representatief en werkbaar gemiddelde te krijgen, hebben we voor 
alle gegevens de pieken, zowel naar boven als naar beneden, uitgesloten. 
Opvallend in deze grafieken is de serieuze toename vanaf 1910. In De Klinge 
duurt de hoogconjunctuur langer dan in Sint-Pauwels. Voor Nieuwkerken en 
Sint-Gillis-Waas hebben we die gegevens ook historisch bijeen geplaatst. 
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Het is duidelijk dat niet alle tellingen betrouwbaar zijn. Als je voor Nieuwkerken 
de tellingen van rond de eeuwwisseling weerhoudt, krijg je natuurlijk een over-
schatting, Voor Sint-Gillis zijn de gegevens van 1893 en 1896 onbetrouwbaar. 
Uiteraard hebben we al die abnormale schattingen uitgefilterd. Maar het zou ook 
wel kunnen dat de hoge cijfers precies de juiste zijn omdat in die tellingen mis-
schien het zwartwerk mee werd ingerekend. Alleen al de vraag “hoeveel klompen 
kun je maken?” of “hoeveel klompen heb je gemaakt in de afgelopen periode”, 
levert een verschillend cijfer op (theoretische, praktische of boekhoudkundige 
productie). Maar we kunnen er niet omheen dat Sint-Gillis veel zwaarder door-
weegt in aantallen dan Nieuwkerken. Voor Sint-Gillis valt vooral de piekperiode op 
van 1893 tot zeker 1930. Nieuwkerken heeft die opbloei niet in die mate gekend.

Een eerste gevaar: de schoenen

Maar vanaf 1890 lonkt een gevaar voor de klompenmakerij: industriële 
schoenfabrieken produceren lederen schoeisel aan stilaan betaalbare prijzen. 
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De mensen die naar de stad trekken, hebben geen nood meer aan die logge 
klompen die op het platteland zo efficiënt zijn.
Blijkbaar is dat ‘schoengevaar’ zo niet ingeschat, want in onze regio groeit de 
klompenmakerij nog steeds verder. In 1892 sticht vader Jozef Laureys zijn 
klompenimperium in De Klinge en zal hij de eerste zijn in de regio (en natuur-
lijk ook in heel België) die machines plaatst. Enige tijd later vestigt hij zich 
in Sint-Gillis aan het station. Deze machines hebben een grote impact op de 
tewerkstelling in de dorpen en op het platteland. 

Tweede gevaar: de bomen

De groei veroorzaakt ook problemen: een tekort aan bomen. De boomprijs 
stijgt en steeds meer kleine bedrijfjes komen in nauwe schoenen (lees: klom-
pen) te zitten. Waar boeren in 1800 nog 75% van de werkende bevolking uit-
maakten, is hun aandeel tegen 1900 gezakt tot 28%. Een duidelijk bewijs dat 
mensen andere beroepen gingen zoeken in eigen streek of in de stad. Als we 
het nodige aantal bomen vergelijken met het aantal geproduceerde klompen, 
in de wetenschap hoeveel paar klompen door één klompenmaker kunnen ge-
maakt worden per jaar en met de jaarproductie zoals die soms gepubliceerd 
is, wordt het bijzonder moeilijk om nog gemiddelden te weerhouden. 
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Toch kunnen we spreken van een gestage groei tot ongeveer 1930. In 1900 
staan er in het Waasland 788.000 canada’s, wat wil zeggen dat op acht jaar 
tijd die voorraad was opgewerkt (tien jaar als je het wilgenbestand meere-
kent).
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rond de eeuwwisseling. 
 

Vele bomen worden aangevoerd uit de streek van Eeklo en Klein-Brabant. 
Er zijn zelfs hele scheepsladingen abeel uit Rusland via de haven van Temse 
toegekomen. Jozef Laureys haalt zijn bomen uit Frankrijk.

Het syndicaat

Een ander fenomeen is de groeiende syndicalisering in heel Europa, iets 
waaraan de opkomst van het socialisme natuurlijk niet vreemd is. De klom-
penmakers echter organiseren zich niet. Geen vakvereniging voor de bazen, 
geen vakbond voor de knechten. Een vakvereniging voor de klompenmakers-
bazen komt er pas in de jaren 1920, zonder veel succes. 
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Het opbod

Het opbod kan beginnen: lage prijzen, hard labeur, concurrentieslag, geen 
geld voor automatisering. In Nederland komen in 1910 de eerste machines 
op. Naast de opkomst van de schoenen dus een tweede bedreiging. Bij ge-
brek aan organisatie maken de klompenmakers elkaar kapot met dumping-
prijzen. Vanaf 1912 begint de rush naar rookovens en de stoommachines. De 
klompenmakerij viert hoogtij. WOI is erg voor de bevolking, maar voor de 
klompenindustrie zijn het gouden tijden. 

Van gemoedelijkheid naar stress

In de klompenstal werden verhalen verteld die op de markt van Sint-Niklaas 
en elders werden opgevangen. De meiden in de stad kwamen met hun ‘pakje’ 
naar huis van ‘meneer’. Prachtige roddels voor de klompenstal. Als de klom-
penmakermachines vanaf de jaren 1920 volop in gebruik komen, verandert 
de gemoedelijke sfeer in een lawaaierige klompenstal. De geproduceerde 
hoeveelheden nemen toe. De productie wordt zo groot dat het afzetgebied 
steeds breder wordt. Stilaan groeit, zoals in andere handelsactiviteiten, het 
aantal kleine bedrijfjes die met enkele werknemers een heel jaar door pro-
duceren. De baas moet steeds meer zelf op de baan om enerzijds voldoende 
bomen aan te kopen, anderzijds een voldoende afzetmarkt voor de klompen-
productie te vinden. Klompenmachines komen aanvankelijk uit Frankrijk en 
zijn van het merk Baudin. Later komen de machines van Phillips uit Puurs op 
de markt met evenveel succes. Daniël Van Dromme op De Klinge is de lokale 
technieker voor de beide merken. Ook in andere dorpen zijn smeden en tech-
niekers gevonden om de klompenmakers te ondersteunen. 

Het loon

De verdiensten zijn in de klompenmakerij niet denderend, zoals blijkt uit 
de daglonen in 1901. Als volwassene kan je amper je brood verdienen, laat 
staan aan welk loon jongens en meisjes urenlang in de klompenstal klompen 
ritsen en gladschuren. Kinderarbeid is heel normaal in die tijd. Ondanks de 
wet van 1889 die kinderarbeid onder de 12 jaar verbiedt, kunnen oudere 
mensen getuigen over hoelang kinderarbeid nog in zwang is geweest. De wet 
was overigens niet van toepassing op thuisarbeid en vooral bedoeld voor de 
stedelijke fabrieken. Voor volwassenen is stukwerk de enige manier om meer 
te verdienen. Beter betaald, maar ook moordend van tempo. Het plezier in de 
stal maakt plaats voor industriële productie. 
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De winst

De prijs van een paar klompen bestaat uit een productieprijs en de winst. 
We zien dat door de enorme concurrentie de winstmarge quasi onbestaande 
wordt. Het is gemakkelijk te begrijpen dat kleine klompenmakers zich geen 
machines kunnen veroorloven.

8. EEN MOORD.

In de klompenstal klinkt ondermeer het verhaal van de ‘koeffer’ dat via de 
marktzangers overal in België werd gezongen. De ‘koeffer’, alias Frans Ver-
meulen, een klompenmaker, doodt met zijn krammes zijn lief Annette. Het 
verhaal was toen net zo gekend als de moorden van Beernem. De moord 
vond plaats in 1912, en leidde in De Klinge tot twee kampen. Enerzijds zij 
die vonden dat Annette Frans had opgejut en de schuld bij Annette legden, 
anderzijds zij die de versie bijtraden van de laffe moord op een onschuldig 
meisje dat niet wou ingaan op de avances van haar buurjongen. 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

snijder heulder afwerker kinderarbeid 

0,81 

1 

0,84 

0,1 

Verdienste in 1901 
per onderdeel  

van het 
klompenmakerswerk. 

(bron: Le Peuple, journalist 
Beerblock) 

Werkstal van  
Eduard De Wit 
In Elversele. 



45

9. DE NEVENBEROEPEN EN HET ALAAM

Dat brengt ons bij de messen en andere materialen. Klompen worden in ver-
schillende regio’s anders vervaardigd, maar de werktuigen zijn honderden 
jaren lang dezelfde geweest. Er zijn zelfs smeden die zich specialiseren in 
het aanmaken van hoogwaardig klompenmakermateriaal. Van het gespeci-
aliseerd bedrijf Soetens uit Sint-Niklaas hebben we tot hoog in Nederland 
messen teruggevonden. In het Museum voor Oude Technieken in Grimbergen 
is duidelijk te zien dat al het klompenmakersalaam een gemeenschappelijke 
(middeleeuwse) herkomst heeft. Alle zagen, beitels, hamers, boren hadden 
ooit eenzelfde ‘voorouder’, maar zijn in de loop der eeuwen op basis van 
praktijkervaring aan de specifieke vereisten van het beroep van schrijnwer-
ker, smid, tonnenmaker of klompenmaker aangepast. 

10. DE INTERNATIONALE OMGEVING

In de internationale omgeving moeten we de klompenmakerij een precieze 
plaats geven. Gezien de fragmentarische informatie concentreren we ons 
eerst op het jaar 1928, het jaar dat de klompenmakerij in het Waasland op 

Jaartal: 1825 1911 
Kostprijs in 
franken per 100 
paar klompen 

arbeid en alaam 13,6* 21,2 

hout 16 28 

winst 0,4 1,8 

Kostprijs totaal: 30 51 

Zagen 0,04fr, klieven 0,03fr, kappen en ruimen 0,45fr, afsnijden 0,2fr, bebloemen en verven 0,1fr.=0,82fr Zagen 0,04fr, klieven 0,03fr, kappen en ruimen 0,45fr, afsnijden 0,2fr, bebloemen en verven 0,1fr.=0,82fr Zagen 0,04fr, klieven 0,03fr, kappen en ruimen 0,45fr, afsnijden 0,2fr, bebloemen en verven 0,1fr.=0,82fr Zagen 0,04fr, klieven 0,03fr, kappen en ruimen 0,45fr, afsnijden 0,2fr, bebloemen en verven 0,1fr.=0,82fr 

*arbeidskost  : 
 
zagen 0,4fr 
klieven 0,3fr 
kappen en ruimen 4,5fr 
afsnijden 2fr 
ritsen en verven 1fr 
 
Samen 8,2fr   

In 1825 is de winst slechts 1,33%, gewoon onleefbaar. 
In 1911 is de winst nog steeds maar 3,5% 

Bron: A. Van den Bogaerde, Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waas,
Sint-Niklaas (1825)
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zijn hoogtepunt was, hoewel het belang van bijvoorbeeld Duitsland als afzet-
gebied dan al afnam. Wie denkt dat klompen alleen in onze contreien voor-
kwamen, heeft het toch wel mis voor. Houten schoeisel komt in een 100-tal 
landen voor.

De wereldproductie

De wereldproductie mag volgens een Duitse studie gerekend worden op zo’n 
50 miljoen paar per jaar. Frankrijk verbruikt jaarlijks 12 miljoen paar, Vlaan-
deren 4 miljoen, Nederland 8 miljoen en Duitsland 10 miljoen. Als we de 
aantallen die elk land nodig heeft, vergelijken met het aantal klompen dat ze 
zelf produceren, zien we dat alleen Vlaanderen de grote uitvoerder is, zowel 
naar Duitsland als naar Nederland. Frankrijk kan bijna volledig in de eigen be-
hoefte voorzien, net als andere vreemde landen. De Vlaamse productie vult 
dus zowel voor Nederland als voor Duitsland het tekort aan. 

Temse tijdens WOII: klompen werden vooral uitgevoerd naar Nederland, Duitsland en 
Frankrijk. Leuren  te voet, met de stootkar, de fiets, de auto, de camion, de trein of zelfs 
per boot zoals hier een lading in Temse. Tot 1936 voerde Nederland meer klompen in uit 
het Waasland dan ze zelf wereldwijd uitvoerden. Alleen het Waasland produceerde meer 
klompen dan heel België samen. (foto in collectie Eric De Keyzer)
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Ons aandeel

Bron: Nationale Bank van België

1,15%

98,85%

De klompenindustrie betekent 
in het totaal van het  Belgisch 
Binnenlands Product (B.B.P.) 
slechts 1,15%

Bron: Nationale Bank van België 

In heel de Belgische productie van goederen vertegenwoordigen klompen in 
1931 slechts 1,15%. Het aandeel is waarschijnlijk nog minder als we de aan-
koopprijzen zouden kennen. We berekenden dit op verkoopniveau, wetende 
dat de winst toch relatief klein was.

Enerzijds is de klompenmakerij in het Waasland van levensbelang en voor 
het oostelijk deel van onze regio zelfs de grote tewerkstellingsbron (buiten de 
landbouw), anderzijds betekent die klompenmakerij op nationaal vlak slechts 
een fractie van de omzet van producten. 

0,09% Het aandeel van de invoer 
van klompen naar 
Duitsland in 1931,  in de 
totale uitvoer uit België 
naar Duitsland.

0,41%
Het aandeel van de 
klompen naar
Nederland in 1931, in 
de totale uitvoer uit 
België naar 
Nederland.

Bron: Nationale Bank van België 
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98,85%

De klompenindustrie betekent 
in het totaal van het  Belgisch 
Binnenlands Product (B.B.P.) 
slechts 1,15%
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Uiteraard heeft dit te maken met de dumpingprijzen waaraan klompen wor-
den geleverd in het buitenland, waardoor die landen dan weer maatregelen 
moeten nemen tegen België om hun eigen economie te beschermen. Een 
tussenkomst van Jan Seghers in het parlement maakt het contrast duidelijk 
tussen het belang van de klompenmakerij in onze kleine regio met het on-
ooglijk beperkt aandeel dat de klompen vertegenwoordigen in de handel met 
Duitsland. We bespreken even de verschillende klompenregio’s apart. 

Frankrijk

Van Frankrijk weten we al dat er quasi geen in- of uitvoer is. Ze zijn zelfvoor-
zienend. In Frankrijk komen klompenmakers in alle regio’s in gelijke mate 
voor en volstaan hun aantallen om in de plaatselijke behoeften te voldoen. 
Zelfs in de jaren 1970 zijn er in meerdere regio’s nog klompenmakers te vin-
den.

2.5.  

2.6.  
 

2.5.  

2.6.  
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Duitsland

Van 1860 tot na WOI hebben we een serieuze voet aan de grond in Duitsland. 
In Duitsland staat vooral Reinland-Westfalen aan de kop van de productie, 
met een sterk aandeel van Münsterland. Hun eigen productie is echter te 
klein en we kunnen er dus veel klompen kwijt. Maar toen na WOI de Duit-
se economie het moeilijk had en de eigen klompenindustrie in Münsterland 
moest beschermd worden, werd het plots anders. 

Klompen worden een klein beetje gedragen in Beieren en in de streek van 
Reinland-Westfalen tot aan de Deense grens. Vooral het Ruhrgebied is een 
leveringscentrum voor de Wase klompenmakers. Hier klopt het hart van de 
Duitse grootindustrie. In WOI nam onze uitvoer naar Duitsland sterk toe. 
Maar later vaardigden de Duitsers een invoerverbod uit voor Belgische klom-
pen. De afzet nam daardoor enorm af. Van 3 miljoen paar in 1913 tot slechts 
500.000 paar, soms nog minder, in het interbellum.

2.5.  

2.6.  
 

Reinland-Westfalen met in het 
bijzonder het Ruhrgebied zijn 
flinke afnemers van Vlaamse 
klompen. 

Münsterland, het 
grote Duits 
productiegebied. 

Een minimale 
dracht in Bayern. 
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klompendracht echt 
in was. 
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uitvoer naar Duitsland
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Bron: Jan Seghers De Klinge in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Door o.a. de tussenkomst van Jan Seghers in de Kamer werden de invoer-
beperkingen in Duitsland gemilderd, zodat goedkope Wase klompen er toch 
nog een marktafzet vonden, maar tegelijk was dit de oorzaak van het fail-
lissement van de klompenindustrie in Duitsland zelf en in het bijzonder in 
Münsterland. We citeren deze Klingse volksvertegenwoordiger die zelf klom-
penmakersbaas was en aan de minister duidelijk laat weten waar hij voor 
staat: “Het moet eindelijk ophouden dat onze klompenmakerij overal het kind 
van de rekening wordt. Het is niet omdat dit exportbedrijf zich lokaliseert in 
Waasland, dat de belangen ervan mogen worden verwaarloosd en dat het 
enkel als pasmunt in rekening wordt gebracht bij onze handelsakkoorden met 
Nederland en Duitschland. De bittere toon die we aanslaan mag den heer mi-
nister verbazen. Als hij echter met ons de ronde van het Waasland kon doen 
en op vele dorpen voor tientallen ledige klompenmakerswerkplaatsen zou 
worden gesteld en voor de lange rij van werklooze klompenmakers die niets 
liever wenschen dan te kunnen werken, dan zou hij deze bitterheid begrijpen. 
Als hij op andere plaatsen het moeizame en harde zwoegen van dezen, die 
het werk nog niet stillegden, zou zien; het zwoegen van deze moedige, taaie 
en duldzame menschen om een armzalig loon, dan zou hij verstomd staan 
voor het geduld waarmede dit volk, zonder morren, zoo lang het verwaarloo-
zen van zijn belangen heeft aangezien”. 

Wij concurreerden de Duitse klompenmakers uit de markt door onze dum-
pingprijzen. De Duitse overheid nam maatregelen en beperkte onze invoer 
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door contingentering. Onze verkoopprijzen waren lager dan de aanmaakprijs 
in Duitsland, waar de werknemers wel een redelijk loon uitbetaald kregen. 
Tegen 1920 wilden de klompenmakers zich eindelijk organiseren en normale 
prijzen bedingen, zodat de buitenlandse klompenindustrie niet werd gefnuikt. 
Onderhuids bleven de klompenbazen elkaar beconcurreren. De afgang van 
de klompenindustrie in Münsterland begon al in 1912, is ruim beschreven, 
maar voor de periode tussen 1913 en 1938 zijn er helaas geen statistieken 
teruggevonden.

Nederland

Nederland is een grote invoerder. We zien in gegevens van de Nederlandse 
statistiekdienst, een onverdachte bron, dat Nederland tot 1941 meer klom-
pen in- dan uitvoerde. Pas dan namen ze, door de enorme mechanisatie 
en het inhuren van Vlaamse knappe klompenmakers, de markt over. Rond 
Eindhoven ontstond het grote Nederlandse centrum van klompenmakers met 
Sint-Oedenrode, Schijndel en Best. Buiten Brabant waren het vooral Gelder-
land en Overijssel die veel klompenmakers telden, met Wierden als opvallend 
centrum. Sint-Oedenrode en Best hebben uiteindelijk heel die industrie naar 
zich toe getrokken.
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We bekijken even de invoer in Nederland. Enkele klompenmakers evolueer-
den echt wel naar handige zakenlui. Ze werden regionale opkopers, maar 
ook in het Waasland verschenen er steeds meer Nederlandse en ook Duitse 
opkopers van klompen, en dat vooral tijdens de wintermaanden. De klom-

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland

Bron: Nederlands Bureau voor de Statistiek

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland 
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penmakers hadden dan veel klompen in voorraad die ze dringend moesten 
kunnen verkopen om geld te hebben om terug bomen aan te kopen. Weerom 
bewijs van een moordende concurrentie met dumpingprijzen en gebrek aan 
afspraken. We zien dat Vlaanderen duidelijk de grote toeleverancier is van 
alle klompen die Nederland invoert.

uitvoer uit Nederland CBS
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Prijsvergelijking Nederland en Belgie in 1926. 
koers van de gulden 1Hfl 16,5fr. 

Nederland Ned. In fr. België 
2m3 hout=100 paar 520fr. 520,0 520 
vervoerloon 1,5Hfl 24,8 7 
losgeld 0,5Hfl 8,3 3 
arbeidsloon(3 man à 12Hfl/week) 35Hfl 577,5 300 

kost 100 paar klompen 68,6Hfl 1131,9 830 
aanmaakkost per paar 0,66Hfl 10,9 8 
gemiddelde verkoopprijs per paar 0,55Hfl 9,1 8,46 
koers van de gulden 1Hfl 16,5 16,5 

detail arbeidsloon in gulden: 
boren 0,13 2,1 
hakken 0,09 1,5 
snijden 0,05 0,8 
schrepen en ritsen 0,05 0,8 
glas en bindtouw 0,01 0,2 
ongevallenwet en zegels 0,02 0,3 
totale kost per paar: 0,35 5,8 

aanmaakverschil in prijs per paar 8,00*6cent=48 cent verschil 
verkoopverschil in prijs per paar 8,46*6cent=51 cent verschil 
verhoging volgens aanmaakkost: 0,66*15/66=22,5% invoerrecht 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland

Bron: Staf Heye, “Van de hak op de tak”, eigen niet gepubliceerde opzoekingen, boekdeel 4, 
p. 465.
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Nederland heeft duidelijk geprobeerd om de Duitse leveringen over te ne-
men van de Vlaamse markt. De Duitse contingenteringen betroffen dus 
meer dan alleen maar de goedkope Wase klompen…

We stellen evenwel vast dat Nederland vanaf 1937 inspanningen doet om 
onze Vlaamse klompenindustrie van de kaart te vegen. Deze cijfers (en de 
vorige ) komen van het Centraal Bureau van de Statistiek in Nederland en 
spreken boekdelen. In Clinge (net als in heel Nederland) berekent men in 
1926 de grote prijsverschillen tussen België en Nederland.
Het is duidelijk dat het Waasland aan echte dumpingprijzen werkt. De Ne-
derlandse invoering in 1936 van een invoerheffing van 8% en invoerbeper-
kingen met ‘passavances’, zoals ze dat in de grensstreek nog durven noe-
men (eigenlijk zijn dat ‘geleidebrieven’ om het quotum toegelaten uitvoer 
te controleren), fnuiken de Wase klompenindustrie. Nadat wij de Duitse 
klompenmakers onderuit hadden gehaald, namen de Nederlanders wraak 
door onze industrie van ons over te nemen.

Vooral de aanmaakkost en de verkoopprijs zijn hier belangrijk. Vlaanderen 
maakt nog een halve frank winst per paar, de Nederlanders verkopen hun 
product bijna 2 frank onder de prijs om toch nog afzet te vinden. Ook hier 
geven we in tabelvorm de loonkost mee per deel van het werk. Zo bewijzen 
de Nederlandse klompenmakers dat er zelfs een onrealistisch invoerrecht 
van 22,5% zou moeten komen om hun eigen klompenindustrie te bescher-
men.
De grootste Belgische bedrijven stichten, na de Nederlandse boycot, een 
Nederlands filiaal in Clinge en Kapellebrug. Men kan zich voorstellen hoe 
de lokale klompenmakers hierop reageren. De handige handelaars-klom-
penmakers die over voldoende financiële middelen beschikken, overleven, 
terwijl de wroetende kleine baas moet toezien hoe zijn omzet inzakt. 

Hoeveel klompen clandestien over de grens zijn gegaan, hebben we niet 
kunnen achterhalen.
De bomen worden vrij ingevoerd in Nederland, de Belgische knechten wer-
ken plots in Nederland (80% van de personeelsleden zijn Belgen). De handel 
is gered, maar de Wase klompenmakers zien hun aandeel slinken. Lau-
reys en Zaman uit Sint-Gillis hebben zich in Nederland gevestigd als grote 
bedrijven die een concurrentie vormen voor de opkomende Nederlandse 
klompenindustrie. Ze zijn tegelijk bondgenoten, maar als Belgen ook con-
currenten. 
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Wallonië

De Waalse klompenindustrie komt pas goed op gang wanneer vele deser-
teurs van het Napoleontische leger zich in de Waalse bossen verschansen en 
daar ‘mobiele’ klompenmakerijen oprichten om in het dagelijkse onderhoud 
te voorzien. Ze maken echt prachtige klompen, meestal uit beukenhout. Maar 
hun aandeel blijft beperkt tot de beperkte streek die we al in 1764 hebben 
ontmoet, nl. het bosgebied van Henegouwen en Namen. De Waalse klompen-
makers hebben zich wel goed georganiseerd in coöperatieven met een sterke 
vakbondswerking, maar stoppen veel sneller dan in Vlaanderen de hopeloze 
strijd tegen de Nederlandse overmacht. 

11. BEURZEN EN WERELDTENTOONSTELLINGEN

Het vakmanschap van onze klompenmakers was spreekwoordelijk en ze 
pronkten op talrijke beurzen. Maar ondanks grote inspanningen om de Belgi-
sche klompen te promoten in de regio, nationaal, in het buitenland, zelfs op 
wereldtentoonstellingen van Antwerpen, Brussel, Parijs en New York, begon 
het imperium vanaf 1930 af te kalven. Te veel klompenmakers, teveel prijs-
concurrentie en teveel machines leidden onvermijdelijk tot overproductie. 
Zelfs de deelnames aan de wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1919 en 
die van New York in 1939 konden de branche niet redden. De klompenma-

1929 Clinge Nl 1'ste Zeeuwse klompenbeurs 

1937 De Klinge B 

1938 Sint-Gillis-Waas B meisjesschool 

1941 Brussel B nat.tentoonstelling en klompenbeurs 

1943 Epe Nl 

1951 Doetinchem Nl 

1952 Clinge Nl koning Bernhard op 11'de klompenbeurs 

1953 Clinge Nl 12'de en laatste beurs 

1955 Groningen Nl 

1956 Enter Nl 

1965 Sint-Oedenrode Nl 38'ste beurs 
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kersbonden hoopten nieuwe markten aan te boren in verre landen (men dacht 
aan Canada, Afrika en andere afzetgebieden), met nobele maar achteraf hol 
klinkende motieven: “om de vervallen nijverheid door de hogere overheid 
beter te doen kennen, de samenhorigheid onder de klompenmakers te be-
vorderen, het dragen van klompen te bevorderen, verbetering der productie 
te bekomen door voor klompenmakers als vakschool te worden ingericht en 
om grossiers en makers samen te brengen.” 

12. MODELLEN

Niemand stond er bij stil dat de Wase klompenmakers ondertussen model-
len maakten voor andere regio’s. Dat betekent dat ze modellen van andere 
regio’s als ‘mal’ aangeleverd kregen om na te maken. Door de daling van de 
afzet ging vanaf 1930 de sector zich eindelijk organiseren in vakorganisaties. 
Maar ook dan bleven zelfs de bestuursleden onderhands klompen aan dum-
pingprijzen leveren. 

Een Nederlandse commissie ‘ter bescherming van de kwaliteit van de klomp’ 
richtte een jury in tijdens de beurzen in Sint-Oedenrode. De Nederlanders 
bepaalden vanaf dan de ‘ideale’ klomp, een vorm van eenheidsworst. Onze 
Wase vaklui waren er aan voor hun moeite. De honderden modellen, per 
streek verschillend naar gebruik en ondergrond, verdwenen. ‘Globalisering’, 
noemen we dit vandaag. Die jury was enerzijds nodig om de kwaliteit te 
verhogen (podologie, enz.), maar anderzijds ondermijnde het de creativiteit. 
Tijdens talrijke tentoonstellingen zowel in eigen dorp, in het Waasland, de re-
gio, Vlaanderen, nationaal en internationaal zagen we een competitie om de 
mooiste klompen. Vaak ging het dan niet meer om draagklompen, maar om 
kunstige modellen om de vakkunst te bewijzen. 

13. HET WAASLAND

Nog even de tijdlijn bekijken en enkele details toevoegen aan de vroegere 
gegevens. Hier zien we de toestand in Sint-Niklaas in 1825. In die tijd was 
de klompenmakerij in het Waasland zeker geen prioriteit. Alhoewel, als we 
de cijfers zouden uitzuiveren tot het oostelijk deel van onze regio, zouden ze 
heel wat harder doorwegen in de richting van een belangrijke aanwezigheid 
van klompenmakers. Helaas ontbreken die gegevens per gemeente. Met een 
tewerkstelling van 10 tot 12% van de actieve bevolking in de klompenmakerij 
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(volgens onze berekeningen) mogen we spreken van een hoge tewerkstel-
lingsgraad in deze sector.

Meerdere buitenlandse bezoekers beschreven de grote aanwezigheid van 
klompenmakers in onze omgeving. We zullen deze beweringen met cijfers 
ondersteunen. Von Grouner schreef in 1822: “Mit dem Holzschuhmachen er-
nahren sich mehrere Tausends Menschen, und es bestehet ein bedeutender 
Handel, mit diesem Artikel sowohl nach Holland als in andere Gegenden, 
selbst in das Ausland”.

Die bloeiende nijverheid, door alle reizigers opgemerkt, wordt nader om-
schreven door Van den Bogaerde in 1825: “Zonder overdrijving kan men 
vaststellen, dat er jaarlijks in dit distrikt 7 à 80.000 paren houten schoenen of 
klompen gemaakt worden waarvan de 7/8 deelen naar den noorderprovincien 
worden verzonden”.

administratie; 31 vrije beroepen; 76
voeding; 135

renteniers; 113

kleding; 267 (hier zitten 22 
kl.m. inbegrepen)

huisvesting; 160
landbouw; 362

handel&vervoer; 325

dienstpersoneel; 686

los; 595

textiel; 1054

1803 verdeling per beroep in Sint-Niklaas

Bron: Luc De Backer, gewezen bibliothecaris 
Sint-Niklaas. 

vlas; 29,5

katoen; 23,6

bier&azijn; 11,0

graan; 10,6

klaverzaad; 7,9
zeep en zout; 5,2

hoeden; 4,0
oliën; 2,8

klompen; 1,8

wol; 1,3
lijnwaad; 1,1

huiden; 0,6

touwen; 0,4
lijnwaadweverij; 

0,1

1825, VandenBogaerde(Waasland) per nijverheidstak
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Hier zien we de toestand in het Waasland in 1825. De groei is ingezet. Het 
gaat hier nog duidelijk om de beginperiode van de klompenmakerij. Zijn de 
gegevens en statistieken van onze gemeente wel betrouwbaar? Hiervoor 
hebben we het gemeentearchief van Sint-Gillis-Waas geraadpleegd en zijn 
we nominatief gaan zoeken. De roze kleur geeft het aantal namen op dat we 
tegenkwamen in de lokale registers, de blauwe zijn de cijfers uit allerlei tel-
lingen. De namen zijn ons dus gekend. We koppelen de gegevens aan elkaar. 

Omdat we niet beschikken over alle gegevens zullen bepaalde namen mis-
schien dubbel geteld zijn. Alleen als de naam van de vrouw of de geboor-
tedatum overeenstemmen kan je uitfilteren, maar niet op de naam alleen. 
Men mag ook niet vergeten dat grootvaders vaak dezelfde naam hebben als 
hun kleinkinderen. Zonder datum kan je die dus niet uitfilteren. Maar toch 
loopt de tendens tussen eigen gemeentearchieven en de vreemde tellingen 
in dezelfde lijn. De tijd ontbrak om deze statistiek te verfijnen, maar het lijkt 
erop dat de gegevens op het eind van de 19de eeuw niet meer correct zijn. 
Waarschijnlijk is voor Sint-Gillis in het laatste deel een boekdeel niet mee 
opgenomen in de statistiek. Zo blijft er na deze publicatie nog wat opzoe-
kingswerk over. 
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Dat hier een afwijking optreedt, is erg logisch en niet alleen door het dub-
beltellen van de namen. De telling gebeurt slechts tienjaarlijks. Het geeft de 
opsomming van het beroep aan het begin van deze periode. Op dat moment 
is het beeld precies. Maar het is niet geweten of die mensen 10 jaar lang het-
zelfde beroep blijven uitvoeren. Hier is weerom duidelijk dat de cijfers nog 
moeten verfijnd worden. In elk geval blijkt uit de kiezerslijst van 1899 dat in 
De Klinge het aantal klompenmakers erg groot moet geweest zijn.
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Verschillen in evolutie

Ondertussen was in onze regio het aantal klompenmakers drastisch gestegen, 
met pieken in 1880 en 1890. In de eerste helft van de 20ste eeuw was er een 
grote economische bedrijvigheid, hoewel de waarde van de sector laag bleef, 
de winstmarge quasi onbestaand was en de ‘zwarte’ productie hoog opliep. 
We zien evenwel dat niet alle Wase gemeenten een zelfde stijgingsritme ken-
nen. Om te kunnen volgen, moesten minder gefortuneerde klompenmakers 
oudere toestellen overkopen van hen die de nieuwste en snelste producties 
aankunnen. Elke economische down, elke devaluatie had ook gevolgen voor 
de handel met het buitenland. De kleine klompenmakersbazen stonden ge-
regeld voor onoverzichtelijke beslissingen: lokaal produceren of leveren aan 
grote opkopers aan lagere prijs? Machines kopen of handwerk blijven promo-
ten? Meer bomen kopen en knechten aannemen of knechten afdanken? Hoe-
veel klompen kon ik particulier verkopen om toch voldoende over te houden 
voor levering aan mijn vaste grossiers? Eén aangekochte boom die binnenin 
ziek is, kan het einde betekenen van het bedrijf, enz. Problemen te over dus.

Verkoop in wissen

Klompen werden in wissen van 13 paar verkocht. 8 wissen waren 104 paar 
klompen van diverse maten. De winkeltjes hadden geen geld voor grote aan-
kopen en kochten van handige opkopers telkens een wis. Maar de opkoper 
betaalde aan de klompenmaker slechts 100 klompen. De vier extra paar wa-
ren compensatie voor mogelijke ‘rebue’ (= slechte) klompen die er tussen 
zaten. In praktijk was dit altijd extra winst voor de opkoper. We spreken van 
wissen omdat de paren met natte wilgenwissen werden opgebonden. Bij de 
mechanische klompenmaker kon dat niet blijven duren. Hij maakte wissen 
van 10 paar van dezelfde maat en elke klomp diende te worden verrekend. 
Wissen werden vervangen door ijzerdraad. 

Produceren

Met de ingebruikname van de lintzaag kwamen heel wat klompenmakers 
vingers tekort. Ook dienden de knechten dagelijks onbetaald een klein uur 
te werken aan voorbereidende werkzaamheden zoals boomrollen zagen, 
messen wetten en andere werkzaamheden. 0Zonder twijfel was er ook veel 
zwartwerk. We vinden productiehoeveelheden terug, maar geen splitsing in 
mechanische en handgemaakte klompen. Wissen van 10 of 13 paar? Een 
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klompenmaker met de hand produceerde 6 tot 7 paar per dag. Een machine 
produceerde per 2 minuten een paar. Acht klompenmakers werkten met de 
machines in de dertiger jaren 1.000 paar af op een week. Met de hand is dat 
hooguit voor acht klompenmakers een vierde tot de helft. We hebben geen 
controle meer op de statistieken. Elke vergelijking in uren werk en productie 
is onmogelijk geworden.

14. DE DETAILS VAN 1931

Over 1931 zijn we perfect geïnformeerd via het ‘telefoonboek’ van dat jaar, de 
Almanach (later Annuaire) du commerce et de l’industrie de Belgique publié 
avec le concours du gouvernement, sur des documents fournis par les admi-
nistrations communales du Royaume. Henri Tarlier startte ermee in 1849 en 
dit werd later door diverse directeurs overgenomen, waaronder Mertens in 
1931. Hierin zijn alle klompenmakersbedrijven opgenomen. We hebben de 
gegevens omgezet naar aantal werknemers en wonderwel passen ook hier 
de puzzelstukken precies in elkaar. De bron geeft alle namen van klompen-
makersbazen in België. Nergens is het aantal klompenmakers zo hoog dan in 
onze regio.
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Of nog: hieronder een tabel met per provincie het aantal klompenmakersba-
zen, uitgesplitst in vier kolommen: in kolom 1 het aantal dorpen met klom-
penmakersbazen, in kolom 2 in procenten het aantal dorpen waarin klom-
penmakersbedrijven actief zijn, in kolom 3 het aantal klompenmakersbazen 
per provincie, en in kolom 4 het aantal klompenmakers per dorp. Uit die tabel 
blijkt nogmaals het grote overwicht van de provincie Oost-Vlaanderen.

West Vl. 260 36 297 1,14

Oost Vl. 302 51,66 761 2,51

Namen 373 16,35 143 0,38

Lux 237 13,92 71 0,3

Luik 371 6,73 62 0,16

Limburg 207 15,94 101 0,48

Henegouwen 452 31,63 386 0,85

Brabant 349 21,2 200 0,57

Antwerpen 157 34,39 220 1,4

Hieronder zetten we de cijfergegevens van klompenmakers naast die van 
schrijnwerkers, en dit zowel voor heel België als voor het Waasland. Blauw 
zijn de schrijnwerkers, rood de klompenmakers. Veel uitleg behoeven deze 
grafiek en webdiagram zeker niet. Ze zijn overtuigend genoeg. Voor het 
Waasland splitsten we de cijfergegevens ook nog verder uit in een tabel.
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inwoners schrijnwerkers klompenm. 0/00 schrijnw. 0/00 klompenm. GEMEENTE 
2886 7 28 2,43 9,70 De Klinge 
3795 3 29 0,79 7,64 Bazel 
3353 4 22 1,19 6,56 Haasdonk 
5498 9 36 1,64 6,55 St.Gillis(W.) 
2545 3 14 1,18 5,50 St.Pauwels 
3698 4 15 1,08 4,06 Vrasene 
5106 9 20 1,76 3,92 Sinaai 
3355 4 13 1,19 3,87 Rupelmonde 
2427 4 9 1,65 3,71 Meerdonk 
1474 3 5 2,04 3,39 Verrebroek 
1198 3 4 2,50 3,34 Elversele 
3649 6 10 1,64 2,74 Nieukerken(Waas) 

752 2 2 2,66 2,66 Daknam 
3947 6 10 1,52 2,53 Belsele 

13005 12 32 0,92 2,46 Beveren-Waas 
13260 9 29 0,68 2,19 Temse 

4617 7 10 1,52 2,17 Kruibeke 
4664 7 10 1,50 2,14 Melsele 
5069 16 8 3,16 1,58 Eksaarde 
2395 5 3 2,09 1,25 Tielrode 

38606 28 39 0,73 1,01 St.Niklaas Waas 
6117 18 6 2,94 0,98 Moerbeke (Lokeren) 
8563 7 8 0,82 0,93 Stekene 
2207 5 2 2,27 0,91 Kemzeke 
3680 6 2 1,63 0,54 Kieldrecht 

23974 10 8 0,42 0,33 Lokeren 
2026 5 0 2,47 0,00 Doel 
2765 5 0 1,81 0,00 Kallo 
3200 3 0,94 0,00 Steendorp 
5124 6 1,17 0,00 Wachtebeke 

Bron: 
Mertens 
1931 
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Het Waasland alleen verwerkt de helft van de productie van klompen van 
Oost-Vlaanderen, dat zelf de helft van de Belgische productie voor zijn re-
kening neemt. Of:  het Waasland produceert in 1931 een kwart van alle in 
België gemaakte klompen. We zien dat in geen enkele provincie het aantal 
klompenmakers erg hoog is, met uitzondering van het Waasland. Wetende 
dat alleen het oostelijk deel grote klompenproducenten zijn, spreken deze 
cijfers boekdelen. De dorpen in het grijs hebben meer klompenmakers dan 
schrijnwerkers. Toevallig is voor 1931 de grootste concentratie in De Klinge, 
maar in andere jaren vinden we in de acht hoofddorpen van klompenmakers 
afwisselend de voornaamste concentratie terug. We tellen in het Waasland 
op het hoogtepunt zo’n 12.000 mensen die actief zijn in de klompenmakers-
brance, worden er theoretisch meer dan 20 miljoen paar klompen gemaakt 
en meer dan 100.000 bomen verwerkt. 

In hierna volgend webdiagram zien we de toestand per provincie. De blauwe 
lijn geeft per provincie aan hoeveel procent van de dorpen klompenmakers 
heeft, terwijl de rode lijn het aantal klompenmakers per dorp aangeeft. Al-
dus wordt weerom bewezen, een bevestiging van alle voorgaande cijfers, dat 
Oost-Vlaanderen de kroon spant.
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Verdeling van de 761 klompenmakers over Oost-
Vlaanderen in 1931

Bron: Mertens 1931 

Bron: Mertens 1931

15. DE AFTAKELING

De hoogconjunctuur blijft duren tot in het interbellum. Maar zoals steeds 
in de geschiedenis blijven deze mooie sprookjes niet duren en verschijnen 
donderwolken aan de hemel. De economische crisis in Rijnland en Westfalen, 
klassiek grote afnemers, en de Nederlandse invoerbeperkingen in 1936 zijn 
fataal voor onze Vlaamse klompenmakerij. De Nederlandse klompenmakers 
zijn wel goed georganiseerd en kunnen de Nederlandse regering overtuigen 
om de invoer van Belgische klompen te verhinderen. 

Vreemde regio’s maken dankbaar gebruik van de koppigheid van de klompen-
makerbazen en de concurrentie tussen de verschillende stallen. Zij gaan met 
de winst lopen op de kap van de hardwerkende vaklui. De dreiging van WOII 
neemt toe. Niks nieuws onder de zon: wie slim is, stopt zijn stal of stapt naar 
een andere bedrijvigheid. In deze oorlogsperiode leeft de klompennijverheid 
nog even op. Vooral de vraag naar klompen in de kampen in Nederland en 
de ‘Lagers’’ in Duitsland zorgen voor een grote uitvoer. De Duitse opkopers 
zijn wat milder in de prijszetting. De voor Duitsland bestemde klompen zijn 
vaak grote ‘overschoenen’ (te grote klompen, heel bruut afgewerkt om met 
gewoon schoeisel in te stappen als bescherming) voor de zware metaalin-
dustrie in Duitsland langs de Rijn en gewone klompen voor de uitgestrekte 
landbouwgebieden. 

Het verbod van klompendracht in de scholen is een tegenslag voor de lokale 
klompeneconomie. Ook in de moderne fabrieken is de klompendracht verbo-
den. Bedrijven zoals Lippens in Sint-Gillis voelen de bui hangen en stappen 
over op de productie van bierbakken. Heirbaut wordt een boomzagerij. An-
deren worden handelaars in bomen, in stukhout, specialiseren zich in vervoer 
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of staken hun bedrijvigheid en verliezen hun zelfstandigheid als werknemer. 
Jan Seghers was al lang overgeschakeld van de klompenmakerij naar de 
kaashandel. 

De laatste stuiptrekkingen

Bij de invoering van de BTW in 1973 staakt Ward Van Der Kelen zijn bedrijf. 
In de carnavalstoet van 1975 voert hij wel de klomp op als typisch voor de 
streek. De gebroeders Luyckx in ’t Hol van Sint-Gillis blijven nog langer ac-
tief, nadat Vercauteren in Temse is overleden. Jules Smet uit Beveren blijft 
tot op hoge leeftijd klompen maken met de hand. Hij is de laatste beroeps-
klompenmaker, een begrip voor het Waasland, en met wie ik nog vele aange-
name uren heb doorgebracht. 

Klompenmakers vandaag

De klompen zijn vandaag erkend als Europees veiligheidsschoeisel, maar de 
economische betekenis van de klompenindustrie is nagenoeg helemaal ver-
dwenen. Er zijn nog maar een paar overblijvende bedrijven in Vlaanderen en 
Nederland, die bovendien voor meer dan 90% leven van de ‘souvenirklomp’.

 
16. KADASTERGEGEVENS EN NIJVERHEIDSTELLINGEN

Kadastergegevens

We zien de groei van de klompenmakers in Meerdonk. We zien ook de verde-
ling per straat zoals we die terugvinden in de archieven van het kadaster. Hier 
spreken we enkel van klompenmakers in de periode van 1850 tot na WOII. 
Uiteraard hebben de langste straten vaak het meest aantal klompenmakers. 
Je ziet echter soms eerder kleine straten die vrij veel klompenmakers heb-
ben gehuisvest. Voor Meerdonk vinden we bijna 100 klompenmakersnamen 
terug. We zien dezelfde gegevens voor Sint-Gillis-Waas. De Stationsstraat is 
hier duidelijk de kampioen. Niet moeilijk met bedrijven zoals Laureys en Za-
man. Voor Sint-Gillis vinden we meer dan 1.000 klompenmakersnamen terug 
tijdens onze opzoekingen. 

Dat de Zand- en de Potterstraat winnen in Sint-Pauwels is vanzelfsprekend. 
De bij onze opzoekingen aan het licht gebrachte gegevens zijn toch vrij ge-
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Klompenmaker Jules Smet uit Beveren was de laatste Wase klompenmaker. Technisch 
zeer bekwaam, werkte hij tot zeer hoge leeftijd dagelijks zijn klompen af. Hier is Jules aan 
het versnijden (lokaal ‘verkrammen’ genoemd omdat het mes met een kram vastzit aan 
het paard). (foto Eric De Keyzer)
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De hele familie werd ingeschakeld in de klompenproductie, van nonkels en tantes tot klein-
kinderen. Weinig investeringen, grote concurrentie en weinig winst maakte dat slechts en-
kelen goed hun brood konden verdienen. Hier de familie Brijs uit Sint-Gillis-Waas (huidig 
café ‘t Park). (foto in collectie Eric De Keyzer)

detailleerd. We kennen zelfs de kadastrale leggers, zodat we precies kunnen 
bepalen waar de bedrijven waren. Maar dat zou ons te ver leiden in deze 
voorstelling. We vinden meer dan 500 namen van klompenmakers terug voor 
Sint-Pauwels. We zien tenslotte de Klingse straatverdeling en komen voor De 
Klinge alleen al een 550-tal namen tegen van klompenmakers. Toch wel een 
erg hoog aantal. 

Nijverheidstellingen

Volgens de diverse nijverheidstellingen die we terugvonden in de Koninklijke 
Bibliotheek van Brussel komen volgende resultaten per gemeente naar bo-
ven. Er is geen twijfel aan de toprol van Sint-Gillis-Waas vanaf 1890 tot de 
volledige teleurgang. We kunnen alleen vaststellen dat het hoogtepunt per 
dorp verschilt. Voor Meerdonk, De Klinge, Haasdonk, Sint-Pauwels en Bazel 
lopen de cijfers in het begin van de 20ste eeuw gelijk. Als we diezelfde gege-
vens omzetten per dorp volgens het aantal inwoners krijgen we andere resul-
taten te zien. Maar ook hier stellen we vast dat het aandeel van Nieuwkerken 
helemaal niet in de top is weer te geven. We zien dat Haasdonk en Kruibeke 
het flink laten afweten sinds 1910-1920, terwijl dat nu precies de periode is 
dat het aandeel van De Klinge en Meerdonk flink stijgt.
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Gegevens Nationale Bibliotheek Brussel. Klompenmakers.  
Gegevens per dorp, omgezet volgens het aantal  inwoners. 

Nieuwkerken 

Kruibeke 

Meerdonk 

St.Pauwels 

Bazel 

Haasdonk 
St.Gillis 

De Klinge 

Gegevens Nationale Bibliotheek Brussel. Klompenmakers. Gegevens per dorp, omgezet 
volgens het aantal inwoners.
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17. DIVERSEN

Meester Govaert

We kunnen er niet aan voorbij gaan dat een onderwijzer uit Temse verant-
woordelijk was voor de toewijzing van bomen aan klompenmakerijen tijdens 
WOII. Hij werkte in opdracht van de Duitse opkoper Tholen, die in onze stre-
ken al langer actief was. Het is geweten dat Duitsvriendelijke bedrijven ge-
makkelijker bestellingen en leveringen konden bemachtigen, mede omdat zij 
meer garanties boden voor de levering van hun klompen aan Duitsland. Be-
drijven die aan Duitsland leveren moeten hun werknemers ook niet afstaan 
om als weggevoerden in Duitsland te gaan werken. 

Enkele namen

Klompenmakers verkopen aan de eigen gemeenschap, leveren aan winkels 
en verkopen aan collega’s klompenmakers die zich specialiseren in de klom-
penhandel. Opkopers bestrijken een steeds groter gebied, zelfs internatio-
naal. We vonden klompenmakers terug die meer dan een halve eeuw onafge-
broken in het klompenmakersbedrijf werkten in groot Sint-Gillis-Waas:

De Klinge Frans Piessens  1881-1940  61 jaar
Meerdonk Sebastiaan Vermeiren 1847-1900  54 jaar
De Klinge Benignus Mariman  1881-1920  54 jaar
Sint-Pauwels Franciscus De Backer 1857-1900  54 jaar
De Klinge Franciscus Gadaen  1867-1920  54 jaar
Sint-Gillis Petrus Thuy   1847-1900  54 jaar

Jozef Laureys en zonen

Jozef Laureys vestigde zich in 1921 in Sint-Gillis en richtte daar een groot 
klompenmakersbedrijf op, langs het spoor in de Statiestraat-Tybaertstraat, 
in het jaar dat zijn zoon Petrus (Pierre) burgemeester werd in De Klinge. 
Er kwam ook elektriciteit, dus de mechanisatie kon volop starten. Alleen… 
de klompenmakers hadden elkaar zo beduveld dat alleen grote klompenma-
kers als Laureys, Zaman en Lippens een voldoende groot bedrijf konden uit-
bouwen om de mechanisatie te laten renderen. De moordende concurrentie 
zorgde voor een minimale winst, naast zeer lage lonen, zoals we hierboven 
aanhaalden. Van de vele families zoals Zaman, Peelman, Lippens, Marin, Van 
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Der Kelen, Van Duyse, Seghers, enz. past het hier de familie Laureys toe te 
lichten. 

Deze familie heeft het monopolie van de Wase klompenmakerij in de hand 
gehad. Ze ontpopten zich als handige zakenlui die veel kleine klompenma-
kers de kans gaven hun producten te verkopen voor uitvoer. Jozef Laureys 
was klompenmaker in Clinge en belandde in De Klinge in 1892. Zijn huwelijk 
met Justine Coppenolle bezorgde hem het nodige geld om o.a. de eerste 
mechanische klompenmakerij in Vlaanderen op te richten nabij het Klingse 
station (Heidestraat-Bergstraat). Hij ontwikkelde een diversiteit van activi-
teiten (bomenveller, bomenhandelaar, klompenmaker, opkoper-grossier van 
klompen, textielproducent,…). In 1910 kocht Jozef een huis in de Kerkstraat 
in Sint-Gillis. De woning in de Kerkstraat was eigenlijk gekocht voor Charles 
Laureys, zijn broer, een van de weinige Vlaamse officieren in het Belgische 
Leger tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Charles kwam na 4 jaar front terug thuis, maar verongelukte in de klompen-
makersfabriek van De Klinge. Pierre, de andere zoon van Jozef (geen echte 
klompenmaker, maar handig zakenman) werkte al langer mee in de zaak. 
In 1911 leidde zijn lage prijzenaankoop tot reactie bij zijn collega’s. In 1912 
had vader Jozef zijn (Duitse) mechanische klompenmakerij opgericht, wat 
hem een groot aanzien bezorgde. In 1913 vergemakkelijkte de aanwezigheid 
van elektriciteit in De Klinge de aandrijving van de machines. Hij liet bomen 
uit Frankrijk per spoor aanrukken, maar zijn bedrijf ging in de vlammen op. 
Daarop richtte Jozef een nieuw bedrijf op in Sint-Gillis. Zijn bomenvellers wa-
ren actief in Frankrijk en Wallonië. Het bedrijf stelde tot 35 personen te werk. 
Zoon Pierre bleef ook als burgemeester in De Klinge actief als klompenopko-
per en bomenhandelaar. In 1922 zou de klompenfabriek zijn opgestart in de 
Thybaertstraat. In 1949 startte zijn zoon ernaast een weverij op. 
Het bedrijf blijft niet gespaard van ongevallen. Zo sterft Jozef D’Hooghe tij-
dens het lossen van bomen aan het station van Sint-Gillis-Waas.

De firma had een vaste vertegenwoordiger in Luik en in 1930 werden schepen 
geladen te Walsoorden en Emmahaven richting Noord-Holland met vertegen-
woordigers in Sneek en Groningen. In 1930 hadden Zaman en Laureys een 
grote stand op de Wereldtentoonstelling van Antwerpen. Men mikte op afzet 
in Congo, de USA, Canada en Australië. Maar de neergang was al ingezet. In 
1935 werd Petrus Laureys voorzitter van de Wase Klompenmakersbond. In 
datzelfde jaar richtte hij een filiaal op te Roskam (Clinge-Kapellebrug) om de 
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zware invoertaksen in Nederland te ontlopen. De firma werkte daar met 65 
personeelsleden, op de plaats waar nu het bedrijf Interjute gevestigd is. In 
1960 ging het bedrijf overkop, met nog massa’s klompen in voorraad.

18. DE STUDIE

De kennis van het vak werd aan een paar leerlingen in onze folkloregroep De 
Klomp De Klinge vzw doorgegeven. Zowel de kennis van de onderberoepen 
van kapper, snijder, heulder en afwerker zijn gekend in de groep. Zelfs het 
ritsen van de klompen kan gebeuren.
Samen met Ward Van Der Kelen bezocht ik vele klompenmakers. Later ging 
ik alleen op stap in binnen- en buitenland en mijn conclusie was duidelijk: 
een Limburgse klompenmaker sprak laagdunkend over de Wase klomp en 
omgekeerd. Hetzelfde hoorde ik in Sint-Oedenrode, in Frankrijk of elders. 
Opvallend was dat elke bejaarde klompenmaker thuis in alle stilte zijn liefde 
voor het hout bleef bewijzen door noeste arbeid. Allen hadden ze een eigen 
model dat ze met grote fierheid toonden. 

Het soort hout, het gewicht, het model, het gebruik, de plaatselijke gewoon-
ten zijn verantwoordelijk voor de duizenden verschillen in de modellen. Een 
zandgrondklomp stelt andere eisen dan een veendersklomp, en heeft an-
dere kenmerken: lichter, mobieler, comfortabeler. De Nederlanders hebben 
in Sint-Oedenrode, tijdens de klompenbeurzen, door een jurysysteem onze 
waaier van klompen teruggebracht tot de eenheidsworst-klomp, die het ge-
middelde is van alle lokale modellen en waar elke afwijking van de standaard 
economisch wordt afgestraft. Nederland beheerst nu de markt. De folklore-
groep De Klomp De Klinge vzw heeft een wereldwijde collectie van klompen 
samengebracht om de verschillen in modellen te illustreren.

19. CONCLUSIES

We schreven hier in het kort de geschiedenis van echte vaklui, die het zout 
in de pap niet verdienden, maar ook van de handige zakenlui die veel geld 
verdienden op de kap van harde, koppige werkers. Duizenden, ook vrouwen 
en kinderen, hebben zich in het Waasland, op momenten dat het economisch 
moeilijk ging, met deze handenarbeid in leven kunnen houden. Jaren van in-
tense kinderarbeid ook, met schrijnende toestanden in de huisarbeid, maar 
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waarin bazen het lot van hun knechten deelden. Nationale maatregelen als 
contingentering en wisselkoersen bepaalden de afzetmarkt en de toekomst 
van een bedrijfstak. We achterhaalden dat in 1927, toen de Wase klompen-
industrie maximaal draaide, in Clinge door onze dumpingprijzen klompen-
makers werkloos achterbleven. De beurscrisis van 1929 bleef in dit artikel 
onbesproken, maar speelde eveneens een rol in de economische neergang 
van de sector. 

We kunnen het ons niet meer voorstellen: een maatschappij waarin economi-
sche rentabiliteit nog niet zo sterk speelde, waar het arbeidstempo nog werd 
doorkruist door momenten van plezier en vertellen in de stal, waar bijgeloof 
en drinken nog waren ingeburgerd.

Een bedrijfstak die zich niet organiseert staat zwak, vooral in de internati-
onale handel. Als anderen zich wel organiseren, kunnen ze druk uitoefenen 
op hun regering om beperkingen in te voeren of buitenlandse markten in te 
palmen. We zien het vandaag in de auto-industrie.
Creativiteit en inventiviteit is troef. Zolang klompenmakers creatief waren, 
vonden ze groeiende afzetmarkten. Ook hier niks nieuws onder de zon. Kijk 
vandaag maar naar de Zweedse klompen, waarbij het ‘orthopedische’ van 
een houten zool wordt gepromoot…

Ik heb me gedurende vele jaren bezig gehouden met de studie van de klom-
penmakerij. Wat hierboven samengebracht is, is de verdienste van velen die 
in de afgelopen eeuwen gegevens hebben nagelaten over dit beroep. We 
krijgen een beeld hoe belangrijk deze nijverheid was in het oosten van het 
Waasland. Het zou waardevol zijn mocht dezelfde studie worden overgedaan 
door een wetenschapper, want veel is nog onontgonnen gebied. Als kleine 
vzw die alle gegevens over de klompenmakerij verzamelt, zouden we die ex-
tra informatie zeker verwelkomen en graag onze medewerking verlenen aan 
bijkomend onderzoek.
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BRONNEN 

Om de geschiedenis van de klompenmakerij in kaart te brengen raadpleegden we vele bron-
nen, zoals economische en industriële tellingen in binnen- en buitenland, een studie uit 1764 
in opdracht van het Oostenrijks bestuur en de gegevens in werken van Van den Bogaerde, De 
Potter en Broeckaert, en Siret. Verder raadpleegden we een gedetailleerde beroepeninventaris 
van Mertens in Brussel uit 1931, een universitaire studie uit Münsterland in Duitsland, diverse 
heemkundige uitgaven in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, België en Nederland, de Bel-
gische, Duitse, Nederlandse statistiekdiensten, de archieven van de gemeente Sint-Gillis en 
de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, diverse jaargangen van de Annalen van de Koninklijke 
Oudheidkundige Kring en eigen opzoekingen in veel landen en musea.

Interessante bronnen zijn ook nog:

Bernard Büld, Holzschuhe und Holzschuhmacherhandwerk, Beiträge des Heimatvereins Vreden 
zur Landes- und Volkskunde, 18 (1980).
Jan Blomme, De opkomende industriële revolutie in het Land van Waas in de 18de eeuw, lezing 
gehouden tijdens een colloquium over de economische ontwikkeling van het Land van Waas in 
de 18de eeuw, gehouden in Sint-Niklaas op 30 november 2007
Koen Boon, Het ontstaan van een stedelijke dynamiek in het Land van Waas in de 18de eeuw, 
in: Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 111 (2008), pp. 311-323.

Via een kinderproject voor 8-jarige leerlingen (dat kon gerealiseerd worden met de hulp 
van de Erfgoedcel Waasland en de Arteveldehogeschool in Gent) worden kinderen op  de 
Klingspoor-site gevormd in het vak wereldoriëntatie en techniek en komen ze meer te 
weten over de klompennijverheid. (foto Eric De Keyzer)
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Wiro Heesters, Uit de historie van de Rooise klompenmakerij, speciaal nummer (jaargang 11, 
nummer 3, september 1977) van het tijdschrift Heemschild (driemaandelijkse uitgave van de 
Heemkundige Kring De Oude Vrijheid te Sint-Oedenrode en de Kring van Son en Breugel).
De webpagina van de Nederlandse organisatie Noorderwind http://www.noorderwind.org/
Artikel%3AKlompen_%26_Trippen, met mooie illustraties van historische ‘trippen’ en klompen.

Klompenmaker tijdens het ‘heulen’ (uithalen binnenvorm) (foto: Eric De Keyzer)
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