Iets over het gebruikvan het hout
derwilgen tot klunpen.
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werd door den Heer B. de vraag geopperd,
"welke is de zwaarte, waarop men populieren en wilgen, die voor klompenmakerijen dienen zullen, met de meeste voordeel
kappen zal, in welken tijd omtrent bereiken
deze boomen die zwaarte en welke is de
prijs, dien zij, op dat tijdstip, aan verschillende oorden bedingen?"
In een gedeelte van de prov. Utrecht mij
veelal ophoudende, waar vooral veel wilgen gevonden worden, heb ik het nuttig
geacht, naar aanleiding van bovenstaande
vraag, datgene mede te deelen, wat mij
daarvan bekend is. Daarbij meen ik echter
ook andere uit te moeten noodigen mijn
voorbeeld te volgen. Ofschoon toch in de
laatste jaren, vooral ook door het schrijven
van den Heer R.W. Boer, onze kennnis in
de Nederlandsche houtteelt eene vrij aanzienlijke uitbreiding erlangde, zoo is zij
echter van eenige volledigheid nog veÍre
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verwijderd. Daarin is alleen te voorzien

No.

voorzien door mede te deelen, wat de ondervinding leerde.

duim lang zijn en die der vrouwen in den

De streek, welke hier bedoeld wordt,

is

gelegen tusschen de steden Utrecht, Wijk
bij Duurstede, Culenborg en lJsselstein.
De grond bestaat grootendeels uit zware
klei, die meestal vele voeten diepte heeft,
ofschoon er ook plaatsen gevonden worden waar het zand hooger ligt, en de kleilaag slechts enkele voeten, soms duimen,
dikte heeft en dan in zand overgaat.

De wilgen (Onder wílgen worden steeds
schietwilgen bedoeld, knootwilgen komen
in dezelfde uítgestrektheíd mede oeelouldig
ooor, doch daartsan is hier geen sprake.) in
de bedoelde uitgestrektheid aanwezig worden bijna uitsluitend tot het maken van

klompen gebezigd.
De klompen worden in drie soorten verdeeld, namelijk:

1,

in mans- enorouwenklompen, waar-

van de gewone mansklompen 28 Ned.
regel25 Ned. duim.

No.2, in drielingen. Deze zijn l/8 minder
lang, namelijk 24 Ned. duim.

No.3, in halfjes of klompen van

20 Ned.

duim lengte.
Bij voorkeur heeft een klompenmaker een
wilg, die een gaaf stuk hout bevat van 14
Utrechtsche voeten (De Utechtsche uoet
heeft l0 duimen en is 3l Ned. duim.) (3.71
Ned. el), en dit wordt door hem één lengte
genaamd.

Dit stuk hout levert I I dusgenaamde mooten, die ieder 12 Utr. duim (31 Ned. duim)
lang zijn. Bij het doorzagen gaan 4 tot

5Vz

Utr. duim verloren.
Een dergelijke moot wordt dan gekloofd
met het doel om er mansklompen van te
maken.

Het getal klompen, dat iedere moot levert,
hangt natuurlijk van de dikte af. De klompenmaker weet dat getal bij een nog staanden boom zeer naauwkeurig te bereken.
Een boom namelijk, die van onderen 5 tot 6
span met de hand omvang heeft, levert 5 tot
6 mansklompen, doch een boom van l0 tot
I I span levert één klomp meer, dus I I of 12
stuks.

Zoo een stuk hout van één lengte in de
onderste mooten l0 mansklompen levert,
dan zullen de bovenste er 8 bevatten.

Van veel gewigt is de kennis, welke

de

klompenmaker zich eigen heeft gemaakt,

om het juiste aantal klompen uit

iedere

moot te verkrijgen. Men moet zich verwonderen over de groote juistheid, waarmede
dit dikwerf wordt ten uitvoer gebragt.
Wanneer wij ons blijven bepalen bij het
straks genoemd stuk hout van3.7l el lengte, en zoo de onderste mooten daarvan 8
mansklompen leveren, dan wordt aangegeven of ook in twee deelen gezaagd en
verder gekloofd op de wijze als bij fig. 2
wordt aangegeven of ook in twee deelen
gezaagd en verder gekloofd in 8 mooten,
als fig. 3, omdat men dan alle buitenklompen verkrijgt. De belangrijkheid van dit
laatste zullen wij straks vermelden. Zit het
hart wat heel scheef, dan worden er4 voor
mans- en 4 voor vrouwenklompen ver-

werkt. Zoo de omvang afneemt en er maar
7 stuks klompen uit gemaakt kunnen worden, is dit nadeelig, omdat bij 7 altijd verlies van hout plaats heeft. Wanneer het
hout 6 stuks mansklompen bevat, dan heeft
de kloving plaats als bij fig. 4 wordt opge-

geven. Bij dunnere boomen waarvan

de

mooten slechts 5 klompen kunnen geven,
geschiedt dit volgens de wijze als fig. 5
aanwijst.
Het spreekt echter van zelf, dat hier slechts
ongeveer de wijze wordt aangeduid, waarop deze kloving plaats heeft, daarde min of
meerdere dikte en het voorkomen van
knoesten en gebreken dikwijls eene of andere afwijking noodzakelijk maakt.

Zijn er echter van onderen slechts 5 mansklompen voorhanden, dan worden in de
bovenste mooten er maar 3 stuks gevon-

den. Dan is het voordeeliger om

geen

mansklompen te maken, maar 4 vrouwenklompen, en is de stam nog dpnner, dan
moet dat stuk hout tot drielingen verwerkt
worden.

Somtijds gebeurt het, dat de

onderste

mooten de dikten hebben, dat ze l0 klompen kunnen leveren, en in dat geval heeft
het kloven plaats zoo als bij fig. I wordt
aangegeven.

Straks zeide

ik dat het

kloven van

de

mooten nog al eenige kennis vereischt, en
men zal deze bewering gaarne willen toestemmen, wanneer men bedenkt, dat als
het hout, dat in eene moot zit, ook tot

klompen verbruikt moet worden, zoo-

danig, dat bij het maken van klompen geen
spaander mag afvallen, die de dikte heeft
om er bij voorbeeld een hamersteel van te

goed werkman is in staat in dien tijd te

maken.

maken 8 soms 9 paren klompen voor vol-

Hgeft een stam van de opgegeven lengte in

wassen mannen of vrouwen, en verdient 14
15 cents per paar, dus p.m. in boven
bedoelden dag f 1,35. Treft het nu dat het
drielingen zijn, dan is zijn loon veel gerin-

zijn onderste mooten niet den omvang, dat
er 8 klompen uit iedere moot komen, en dit
gebeurt zeer dikwijls, dan is een dergelijke
stam minder voordeelig, daar er uit eene
moot in dit geval slechts 7 klompen vallen,
en dan gaat er altijd hout verloren.
Bij een stam, welke de dikte heeft voor 4
mansklompen, volgt men de wijze van fig.
6, doch indien er geen 4 mansklompen uit
iedere moot komen, doet men zich veel
nadeel door deze te kloven als bii fig. 7,
daar er dan ter weêrzijden van den klomp
No. l, hout verloren gaat. Klooft men daarentegen deze moot volgens fig. 8, zoo verkrijgt men van No. I en 2 mansklompen, en
van No.3 en 4 kleine vrouwenklompen of
ook wel drielingen, en zulks zonder dat er
hout verloren gaat. Aan deze stukken dun
hout toch is nimmer gebrek.

Een dergelijk kloven van een moot tot

mans- en vrouwenklompen heeft ook
plaats, wanneer het hart van den boom
scheef is geplaatst, en dan veelvuldig voorsteeds midden door het
hart, en wanner dit geplaatst is als bij hg. 9,
dan worden de Nrs. 1,2 en 3 mansklompen, en de Nrs.4,5 en6 vrouwenklompen.
In vroegere jaren kwamen er soms schiet-

komt. Men klooft

wilgen voor, die tot 20 klompen in eene
moot bevatteden, doch deze worden er
thans niet meer gevonden. Ofschoon zelden, zoo worden er nog boomen aangetroffen, waaruit men 14 mansklompen kan

verkrijgen. Een dergelijke boom werd er in
1822 op den huize Wickenburgh gehakt,

terwijl er later nog twee van deze zwaaÍte
te Schalkwijk zijn verwerkt. De verdeeling
van deze moot heeft dan plaats, als bij fig.

l0 wordt aangegeven.
De klompen, die uit het midden van den
boom komen, zoo als bij fig. I de klompen
No.

en l0 en bij fig. 2 de klompen No. 7 en
8, zijn van mindere hoedanigheid en eerder
versleten. Vooral is dit het geval bij die No.
9 en l0 van fig. l, en No. 7 en 8 vanfig. 2,
wanneer het hart niet volkomen gaaf is.
De buitenste klompen zijn de beste en ook
de hardste. Daarvan komt de buitenzijde
van den boom aan de buitenzijde van den
9

klomp, en bij gevolg de binnenzijde van
den boom aan de binnenzijde van den
klomp.
Even zoo zijn ook No. I tot 8 van fig. 10 de
beste, terwijl de No. 9 en l0 op den rug
vallen en daardoor minder sterk zijn. No.
I I tot 14 zijn van minder hoedanigheid en
eerder versleten zoo als boven is opgemerkt; terwijl de No. 9 tot 14 allen het
gebrek gemeen hebben, dat de klompen
genegen zijn, om bij het gebruik de kappen
te verliezen.

De dag van den klompenmaker loopt van
des morgens 5 tot des avonds 9 uren. Een

tot

ger, daar de 16 paar hiervan voor 8 gerekend worden. Evenwel kan een werkman
16 paar zoodanige afiryerken, doch moet
dan in den regel veel harder door werken.
De knechts zijn veelal b[j den baas in huis,
en betalen daarvoor f 3 kostgeld, dat op het
loon der klompen wordt gekort. Onder zijn
werk is ook begrepen het zagen van den
boom, op de verlangde lengte aan mooten.

De tegenwoordige prijs der klompen bedraagt 40 tot 45 cts. naar gelang van de
deugzaamheid. Hiervan echter moeten al
de uitgaven af, en deze zijn aanzienlijk.
Gewoonlijk hoort men zeggen, dat

een

klompenmaker zelden rijk wordt, en daarin
is veel waarheid gelegen, daar er eene
groote mate van kennis vereischt wordt,
zoowel om het hout op zijn voordeeligst te
koopen, als om het zoo te kloven, dat er de

meest mogelijke klompen zonder noemenswaardigen afval, verkregen worden,
waarbij ook nog komt de onzekerheid, die
er, bij alle mogelijke voorzorg en kennis

blijft bestaan ofeen boom mede oftegen zal
vallen.
Deze laatste omstandigheid komt veelvuldig voor en heeft altijd plaats bij de zoogenaamde loshartige stammen. Niet zelden
zijn dan de klompen verloren, die in de
binnen-mooten zich bevinden. De naam
van loshartigheid duidt de kwaal reeds aan.
Zij bestaat namelijk daarin, dat een der
middelste houtkringen geen geheel met de

omringende kringen uitmaakt. Meestal
heeft dit plaats bij een omtrek uit het hart,
van 3 tot 9 Ned. duim, en schijnt veroorzaakt te worden door dat de wilg, bij het
zetten, niet dadelijk is doorgegroeid.

Daartoe kunnen verschillende oorzaken
medewerken. Veilig mag men aannemen,
dat vooral een te drooge zomer, het jaar
van het poten, of een lang afgehakt liggen
van den poot, eer hij in den grond gebragt
wordt, daarvan dikwerf het gevolg is. Ook
wilgenpoten, genomen van takken, die een
roode pit hebben, zijn af te keuren, en
geven later aanleiding dat de mooten inwendig niet gaaf zijn. Eveneens leveren
wílgen, gegroeid op gronden, waarvan de
kleideelen hier en daar met oerdeelen bezwangerd zijn, veeltijds geen goed klompenhout. Een kooper, die in de slooten het
water door oer rood gekleurd vindt, zal de

boomen

in de nabijheid voor verdacht

houden, en ze tegen eenen minderen prijs
koopen. Vele boomen zag ik op deze gronden, die, uitwendig een gaaf en goed voorkomen hadden, echter, doorgezaagd, vervuurd waren.
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