qcIZ lee1v\ J€eIu

TZ

'Yoot ,aq aoo ,layqot ap a! apulT ?'n

suoq

fiel }IIoB UBA

elle8uol ueo selr
IerD uooz .sIrBJd

'lqcerqe8 epul'I

rep ue1 fiq e,
uepJel\ oueJerrt
1ode1 uep ezep

Joeuuel&

-peq

'uep

ueduropl

med uee metur
ueelle Ieslooqcs

sle elp uesuelu
ueJ€,t\ re ue ph1

elp

q

epeorurB

IoeA elsJaerl Jg
'uepurl e] tueq uelsllv\ 'uedrop eJepue
lrnue^ Iel.\ {oo ue 'ue1oq1 }ln uesuou qpL 'Ll 1ee4s3oo11
ep do srnq uee deqcslueBe ullz uo8eq sueJd {oO 'uerereder
'b'c uelozrel el {eIJqeJ ep do ezep ruo ue8ue4uo ueduroll
smq uee deqcslueSe uoos uee sle sJetueulJe,l ue8ulS o7
'uer€?rp uel€l el Ieqspuer {elrqeJ ep tuo {ro^\ epueoplo^ }eru
Je s€lv\ srsuc e8qeurueo] ep Joop JeBIN 'ueullool re serrr lt11
Je€leJgeqcs '€d
lnooz do ue8reg ut lee4seu8Jelnv ep
ep uBA {euq€JJorutup ep do uJeezn:ew set\ sueJd Jepel slelD

ut

'8qp[r,req ap uu a[p[p uaa lo,la lol EV6I uu,r ueru[
ap q 8qB IBBIuaIIB llp aoq uorouulraq e1 pao8 8ou qcp
loe,r.r IoIC uooz 'ualuq a1 do uadruopl apreerude.re8 unq
ruo uopuols Jnep op uua opulT Jop UBA suuJf, [q ep ues
-uaru uul looJ{poou uao IBIoaa ue.ru[s3o1.roo op q surla' IIC
a3o11 o[uV "roop

iYgYTv

Y

NgdWoTN N,W NIg

gilnoV/l

er nog veel van te herinneren. "Ik weet nog dat mensen soms
op hun sokken naar huis moesten, dan praat je van armoede.
Moeder ontving de klompen hoof<lzakelijk en ze werden opgeslagen in de gang. Nu was onze gang maar 85 centimeter
breed, dus kun je wel een beeld voor ogen halen hoe dat eruit
zag. Ze werden ook allemaal van naam of bijnaam voorzien.
Want veel mensen, vooral onder de vissers, hadden eenzelfde
naam. Daar hielp ik ook aan mee, en dat moest in beide
klompen natuurlijk, anders wist je de paren niet meer uit elkaar te houden. Het waren gele kaartjes waar de naam op
werd geschreven en deze werden met gluton in de klompen
geplakt", legt Giel uit.

Tholen, dotum pastmerk.

TERICHT.
Hierrnede delen yrij U mede, dot de door Uw
afgegeven klompen gereporeerd zijn.
Wij verzoeken U beleefd ze binnsn 4 dogen no
dqtum {poststempel) te doen ofholen, Mocht dit
niet geschieden don zijn wii zao vrij, voor elke
dag meer 5 cent stoongeld te berekenen.
Hoogachtend Fa, F. v, d. LINDE
Hoog $tr0a
Deze,.J<aart

bij afhaling mede te brengen

Twee keer per week gingen de klompen op transport naar de
fabriek. "Dat transport werd eerst door Jan van der Zande
gedaan en later heeft Van der Vlies dat overgenomen. Per
week hadden we toch wel een honderd paar klomperq ze
werden in jute zakken vervoerd. Soms waren ze z6 kapot,
met complete gaten erin, en dan werd er toch nog hoopvol
24
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Giel weet zich alles nog goed te herinneren, ook de stank van
de klompen. ,,Wanneer ze verzoold terugkwamen, werden ze
in de kamer uitgekapt en op naam weer gesorteerd. Die stank
vergeet ik nooit meer. Het waren natuurlijk klompen van allerlei verschillende mensen: arbeiders, vissers, boeren en zo
al meer. Die klompen hadden dus allemaal hun eigen geurtje.
Mensen lief, als ik er aan terugdenk, ruik ik het nog. Ze werden dan weer in de gang opgestapeld. Meestal een stapel van
vijf lagen hoog. Wanneer iemand dan z'n klompen kwam
halen en ze zaten net onderop, dan moest je heel die stapel
weer omver halen. Moeder had er bijna een dagtaakaan."

Kooklijm
De zolen werden met kooklijm geplakt. Er brandde dus winter en zomer een kachel in de fabriek. Hierop stond een grote
pot met een binnenpot gevuld met water. Daarin werden de
vellen kooklijm gegooid. De buitenkant van de klompen
werd met een lintzaag in model gebracht. Ze werden onder
een pers gezet en nog bijgeschuurd. Wat Giel ook nog weet,
is dat zijn vader tussendoor voor hem en een paar wienden
een soort gezondheidssandalen maakte. Laten we maar zeggen dat het de voorloper van de birkenstocks was. Giel legt
het uit. "Het was meestal wel afualhott, maar hij maakte er
toch nog iets moois van. Zelfs fabriceerde hij met een
schuurmachine een soort bobbel als voetbed erin. De bandjes
werden gemaakt van rolluikenlint."
Giel denkt met een zekere trots terug aan die tt1d. Zowel zijn
vader als moeder hebben in deze moeilijke jaren toch bij vele
gezinnen hulp geboden. "Tegenwoordig is het maar normaal
dat we gemiddeld drie paar schoenen tot onze beschikking
hebben. Maar wanneer je dan nu weet dat sommige mensen
op kousenvoeten terug naar huis moesten, en op hun verzoolde klompen moesten wachten, is dat toch zeer schrijnend. De
kosten van de verzoolde klompen waren in die tijd om en
nabij 25 cent. En de vijf cent staangeld werd bijna nooit be26
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