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Leo Beekhuiszen, geboren en getogen Eemnesser, is bij velen  
bekend als klompenmaker. Ik had met hem een gesprek.  
Op het enthousiasme waarmee hij mij deelgenoot wilde maken van 
zijn werkervaring zat geen rem. Het was een genoegen hem nader 
te leren kennen. 
 
 
Leo is in 1955 geboren op de Meentweg, nummer 127, toen, en nu nog steeds, de  
laatste woning aan de westzijde van de weg, binnen de oude dijk waar de Meent-
weg omboog, richting Blaricum. Vader Beekhuiszen was slager van beroep en 
hobbyboer met rond de tien koeien. Het gezin, met toen al twee kinderen, was 
daar eerder, in 1954, naar toe verhuisd. Vader kwam oorspronkelijk van Soest en 
moeder van Rotterdam. De woning die eerst gehuurd en later gekocht werd, bleek 
nog later in slechte staat te verkeren, werd toen afgebroken en in 1966 nieuw her-
bouwd. Omdat de grond ter plekke nogal drassig was, werd besloten de grond 
onder en rondom de nieuwe woning, op dezelfde plaats, 80 cm te verhogen. 
Daarvoor gebruikte men de tot puin verwerkte resten van de oude woning, aange-
vuld met materiaal dat vrij was gekomen bij de verbouwing van de toenmalige 
Mariaschool aan de Jhr. C. Roëlllaan.  
Na de lagere school, op de School met den Bijbel, bezocht Leo de LTS in Huizen, 
waar hij werd opgeleid tot timmerman waarna hij in de woningbouw ging werken. 
De door hem als zodanig ervaren woningnood in Eemnes bracht hem in 1978, het 
jaar waarin hij trouwde met Annemiek, naar Hilversum en later met het kopen van 
een huis in de Parklaan, in 1984, weer terug naar Eemnes. Daar werden ook hun 
beide dochters geboren, Mariska in 1986 en Yvonne in 1988. 
Zijn broer Eric was bij het ouderlijk huis blijven wonen. Hij was veeboer met een 
veertigtal koeien. Hij was eigenaar van de grond en de verdere opstallen en woon-
de in een noodwoning achter de koeienstal. Ook had hij de nog resterende grond 
buiten de oude dijk, tot aan de Goyersgracht en de Goyerweg gekocht en daarop 
een grote schuur laten bouwen, die ook voor zijn vee kon worden gebruikt. 
Toen Eric in 1992 zijn geluk in het buitenland ging beproeven en naar Denemar-
ken vertrok, nam Leo de twee kavels van hem over, werd eigenaar van alle grond 
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en de opstallen en ging met zijn gezin in de noodwoning wonen. In feite was toen 
voor hem de cirkel weer rond, letterlijk terug op zijn geboortegrond. 
Hij maakte toen ook direct plannen om op de buitendijkse kavel, aan de schuur 
vast, een nieuw huis te laten bouwen. Maar bij het uitwerken daarvan lagen zowel 
de gemeente als ook de provincie behoorlijk dwars. Leo twijfelt nog steeds of hij 
daarbij alleen van gebrek aan medewerking moet spreken of dat hij doelbewust is 
tegengewerkt. Al met al heeft het zestien jaar geduurd alvorens hij in 2009 zijn 
nieuwe huis (Meentweg 129A) kon betrekken, waar hij overigens nu, samen met 
Annemiek, met veel genoegen woont. 
 
 
VAN TIMMERMAN TOT KLOMPENMAKER 
 
Rond 1980, Leo woonde toen dus in Hilversum, ging het in de bouw wat slechter, 
was er niet altijd werk voor een timmerman en keek Leo uit naar andere mogelijk-
heden om de schoorsteen aan het roken te houden. Ontwakende handelsgeest 
noemt men het, maar het heeft toen wel een grote verandering in zijn leven ge-
bracht, waarvan hij tot aan de dag van vandaag geen moment spijt heeft gehad. Bij 
toeval namelijk las hij toen in de krant een advertentie waarmee werd aangekon-
digd dat in de provincie Noord-Brabant een machinale klompenmakerij, door ge-
brek aan opvolging, genoodzaakt was te stoppen. De hele zaak werd te koop aan-
geboden. Onder anderen ook 1500 paar klompen, in alle mogelijke maten. Leo 
heeft die hele partij toen opgekocht, in een garage opgeslagen en is in de klom-
penhandel gestapt. Overigens zegt hij zeer nadrukkelijk dat hij toen niets met 
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klompen had en dat het ook een andere aanbieding van een totaal ander product 
had kunnen zijn. Hij ging toen dus klompen verkopen, vanuit huis en op markten 
en hij ging ook boerderijen langs om zijn koopwaar aan te bieden. Nadat hij in 
1984 in de Parklaan in Eemnes kwam te wonen werd daar de garage uitgebouwd 
en als een klompenwinkeltje ingericht. 
Naarmate hij echter meer verkocht, moest hij na enige tijd ook steeds meer nee 
verkopen, omdat een aantal gevraagde maten niet meer voorradig was. Hij kwam 
toen in 1985 op het idee zelf klompen te gaan maken. Immers als goed timmer-
man wist hij met gereedschap om te gaan, wat echter voor klompen maken wel 
bijzonder was en uiteraard nog moest worden aangeschaft. In Schijndel was toen 
een smid, ene Van Tiel, daarin gespecialiseerd. Deze smid kon het zich echter op 
zijn wat oudere leeftijd permitteren alleen te werken als hij er zin in had. Dat had 
tot gevolg dat het wel drie jaar duurde alvorens het gereedschap compleet was en 
Leo zijn eigen klompenmakerij volledig had toegerust. In de achtertuin van zijn 
huis, in de Parklaan, begon hij toen zelf klompen te snijden. Het duurde echter 
enige tijd alvorens hij zich zelf voldoende had bekwaamd om zich ambachtelijk 
klompenmaker te kunnen noemen. Er komt ook heel wat voor kijken: 
Klompen worden in hoofdzaak gemaakt van populierenhout. Soms wordt ook wil-
genhout gebruikt, dat van nature vochtiger is. Voor een klomp wordt eerst een 
blok gezaagd waar het buitenmodel uit wordt gehakt, dat daarna in detail wordt 
bijgesneden. In het buitenmodel wordt het stuk hout dan uitgeboord en model 
gesneden. Om daarbij schaduwen te vermijden, werkt de klompenmaker het liefst 
bij daglicht. Heel belangrijk is dat de bijbehorende tweede klomp het spiegelbeeld 
van de eerste klomp moet zijn. 

Vanaf de Meentweg de oude dijk, richting 
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Voor de verkoop is Leo wel altijd ma-
chinaal gemaakte klompen blijven in-
kopen.  
De allereerste keer dat Leo als volleerd 
klompenmaker naar buiten optrad, was 
in 1988, tijdens een veemarkt in  
’s-Graveland. Maar toch nog niet hele-
maal zeker van zijn zaak ging hij daar 
met knikkende knieën naar toe. Het 
werd echter een succes en dat bracht 
hem daarna op veel jaarmarkten en 
braderieën waarbij hij naast het demon-
streren van het handmatig klompen 

maken altijd ook een kraam had, waar zijn vrouw Annemiek de verkoop van 
klompen verzorgde. Bovendien werden ook verschillende artikelen als jassen, 
werkbroeken, hemden, boerenkielen, sokken, riemen en klompen als souvenirs 
aan het verkoopassortiment toegevoegd. Het aantrekkelijke van die combinatie, 
demonstratie en verkoop, was dat Leo de belangstelling wekte voor de klandizie 
bij Annemiek. En een bijkomend voordeel was dat Leo werd uitgenodigd en voor 
de kraam geen staangeld werd gevraagd. En dat was de eerste verdienste. 
Ook nadat het gezin in1992 naar de Meentweg was verhuisd, ging men hier mee 
door. In de koeienstal was nu ruimte voor een wat ruimere klompenwinkel en hij 
richtte daar ook een werkhoek in om handmatig klompen te kunnen maken. En bij 
afwezigheid, als Leo en Annemiek op reis waren, kon de winkel open blijven en 
werden de klanten door vader Beekhuiszen geholpen. 
De demonstraties en verkoop op de markten hebben ze samen 25 jaar lang ge-
daan. Dat zegt genoeg! De verkoop gaat echter nog steeds door en op Meentweg 
127 staat de deur van de winkel voor belangstellenden nog steeds open. 
 
 
NATIONAAL KAMPIOEN 
 
Toen bleek dat Leo dit nieuwe beroep van handmatig klompen maken volledig 
beheerste en dat hij in die tijd ook nog de jongste klompenmaker was, durfde hij 
ook de uitdaging aan te nemen zich met anderen te meten. En daartoe was binnen 
de branche volop gelegenheid, doordat door de stichting Nationale Klompenbeurs 
al vanaf 1926 in Sint-Oedenrode jaarlijks het nationaal kampioenschap handmatig 
klompen maken wordt georganiseerd. Deelnemende klompenmakers krijgen dan 

Klompen op voorraad. 
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De klompenmaker aan het werk. 
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de uitdaging om met eigen gereedschap een paar klompen te maken dat beoor-
deeld wordt op pasvorm, model en kwaliteit. De winnaar mag zich daarna een 
jaar lang de allerbeste klompenmaker van Nederland noemen. Leo wilde daar ook 
wel eens aan deelnemen en behaalde dat Nationaal kampioenschap zelfs zes 
maal, in de jaren 1997, 1998 en 1999 en in 2002, 2003 en 2006. Voorwaar toch 
een uitzonderlijke prestatie. Zijn grote bekendheid binnen de branche heeft hem 
daarna een vaste plek in de organisatie bezorgd en hij werd gevraagd als keur-
meester en hoofd-jurylid. Ook is hij nog steeds ondersteunend lid van de Neder-
landse Vereniging van (machinale) Klompenfabrikanten en met blijvende belang-
stelling draagt hij die organisatie een warm hart toe.  
 
 
BEKENDHEID GEEFT OOK VERPLICHTINGEN 
 
Mede door die nationale kampioenschappen kwam Leo meer in het nieuws en 
werd hij ook bekend bij organisaties die ons land in de wereld op de kaart zetten 
en werd hij steeds meer gevraagd aan verschillende buitenlandse manifestaties 
deel te nemen. Daarbij bezocht hij een aantal malen onder anderen Amerika en 
Japan. En via Joop v.d. Ende kwam hij ook veel op internationale congressen. Leo 
heeft daardoor toch veel van de wereld gezien. Plezierig was dat bij gelegenheid 
ook zijn twee dochters mee konden. Als onderdeel van de Holland-promotie wa-
ren die dan gekleed in Volendams kostuum en uiteraard op klompen. 
In Amerika hebben alle staten, voor emigranten uit Nederland, een eigen Holland-
se Club. Datzelfde geldt ook voor emigranten uit tientallen andere landen. En die 

De klompenwinkel. Letterlijk: ‘hand gemaakt’. 
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clubs kwamen zich één keer per jaar allemaal presenteren. Daar kwamen dan dui-
zenden Amerikanen op af. Interessant daarbij is dat al die Amerikanen, als emi-
grant, toch nog de cultuur van hun vaderland hebben behouden en dat dan de-
monstreren. Leo vond dat steeds bijzonder opvallend. Vooral in Florida heeft hij 
dat ervaren. En daar tussen stond hij dan klompen te maken en moest hij uitleggen 
dat hij uit Eemnes kwam en waar dat op de kaart was te vinden.  
In het bijzonder de bezoeken aan Japan en het contact met de Japanners hebben 
op Leo grote indruk gemaakt. De aandacht die deze mensen hadden voor zijn de-
monstraties en het geduld waarmee zij in alle stilte stonden te wachten op de 
klompen die soms ter plekke voor hen werden gemaakt, was heel bijzonder. Aan 
zijn deelname aan onder andere de manifestatie ter gelegenheid van de viering 
van 400 jaar handelsbetrekkingen, heeft hij dan ook goede herinneringen. 
Overigens had de voorbereiding van de deelname aan zo’n manifestatie, als in 
Japan, heel wat voeten in de aarde. Vooral ook omdat uit kostenoverwegingen al 
zijn gereedschap en materiaal niet met het vliegtuig, maar per boot moest worden 
vervoerd en alles al twee maanden vooraf moest worden geregeld. Zo had hij zijn 
werkbank al opklapbaar gemaakt en verder werden alle houten blokken vooraf 
gezaagd en om vochtverlies te voorkomen, apart per blok in plastic gepakt. Daar-
voor werd dan wel het van nature vochtiger wilgenhout gebruikt. Maar dat inge-
pakte vocht gaf dan weer schimmel wat later, ter plekke, dus weer moest worden 
schoongemaakt. Maar verder had hij alleen maar positieve ervaringen. 
Daarbij heeft hij ook heel veel uitnodigingen moeten afslaan. En ook de tijden dat 
hij in het buitenland was, heeft hij tot een paar weken moeten beperken. Anders 
zou hij nooit meer thuis kunnen zijn. 

De eerste aankoop in 1973, het begin van 
een hobby. 

De topper uit de verzameling, de D25, van 
hetzelfde bouwjaar, 1955. 
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VEEL VERANDERD 
 
Klompen worden in 
ons land al zo’n vijf-, 
zeshonderd jaar gedra-
gen. Het was er ook 
altijd wel het ideale 
klimaat voor. Nog in 
1946, toen Nederland 
goed negen miljoen 
inwoners had, werd er 
op 8,5 miljoen paar 
klompen gelopen. 
Maar het aantal klom-
pen dat nu nog in Nederland wordt gedragen is in de loop van de jaren sterk ver-
minderd en wordt geschat op niet meer dan 350.000 paar. Die vermindering heeft 
wel een duidelijke oorzaak. Zo had bijvoorbeeld vroeger alleen al in Eemnes een 
groot aantal boeren aan de Wakkerendijk en de Meentweg hun bedrijf en stonden 
aan bijna elke dam dagelijks de volle melkbussen aan de weg. Daar is weinig van 
overgebleven. En dat heeft Leo in zijn veranderende omzet duidelijk kunnen mer-
ken. Ook verkocht hij veel klompen aan de Amerikanen die op Soesterberg waren 
gelegerd. En die zijn ook verdwenen. En soortgelijke ervaringen als van Leo heb-
ben ook de collega’s klompenmakers elders in het land en dan niet alleen de am-
bachtelijke maar zeker ook de machinale. Hij noemt als voorbeeld de grootste 
machinale klompenmakerij van het land in de Achterhoek, die gedurende vijf jaar 
elk jaar een verlies leed van €100.000 en waar nu nog maar twee mannen het hele 
machinepark bedienen. 
Samenvattend kan gesteld worden dat met klompen maken geen droog brood 
meer is te verdienen. 
 
 
OOK NOG EEN HOBBY 
 
In 1973 kocht Leo een oude tractor van het Engelse merk David Brown die hij na 
zeven jaar verkocht. Diezelfde tractor werd hem in 1995 weer te koop aangebo-
den en neemt nu nog steeds een prominente plaats in als onderdeel van een in-
middels grotere verzameling. Hij wist toen al wel wat hij deed want David Brown 
was toen binnen die branche een absolute topper met onder andere als bijzonder-
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heid dat alle onderdelen in eigen bedrijf van David Brown, in Engeland, werden 
ontwikkeld en toegepast. Dit in tegenstelling tot de Duitse David Brown, type 750, 
die Leo ook in zijn verzameling heeft opgenomen, waarvan zeker de helft aan on-
derdelen ook uit Duitsland kwam. Het bedrijf David Brown is overigens in 1988 
opgehouden te bestaan. 
Een topper uit zijn verzameling is David Brown D25 die van zijn eigen geboorte-
jaar 1955 is. Die tractor is helemaal door hemzelf opgeknapt en in de oude staat 
teruggebracht. 
De schuur achter zijn huis is daar ook helemaal op aangepast met ruimte voor stal-
ling en werkplaats om te sleutelen. 
Dan lopen er ook nog drie paarden rond waar hij verder niets mee doet maar die 
wel verzorgd moeten worden en in de wintertijd vier maanden in de schuur op 
stal staan. 
 
 
Afsluitend wil ik herhalen dat het een genoegen was nader met Leo Beekhuiszen 
en ook met zijn echtgenote Annemiek, kennis te maken. 

Een overzicht. 


