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MOT & GO: onze nieuwe tentoonstelling in de Tommenmolen 

Erfgoeddag | Zondag 28 april 2019 

Beroepenportret van Nils, technisch medewerker van het MOT 

Hoe draagt u het? Met het draagraam en de stootkar van de glazenier 

  

MOT & GO: onze nieuwe tentoonstelling in de Tommenmolen 

Tijdens het zomerseizoen van april tot en met september kan je naast het Guldendal ook 

de afdelingen Liermolen en Tommenmolen bezoeken. 

 

  De Tommenmolen opent terug voor het publiek met een 

nagelnieuwe vaste tentoonstelling MOT & GO. De doe-het-

zelfzaak voor aandrijving en overbrenging. 

Aan deze tentoonstelling is het Atelier MOT & GO gekoppeld, 

een begeleide activiteit voor leerlingen van de 1ste graad van 

het secundair onderwijs. 

  

Kom vanaf dit weekend een bezoekje brengen! 

Je bent welkom van april tot en met september tijdens de 

weekends en op feestdagen van 14 tot 18 uur in de 

Tommenmolen (Tommenmolenstraat 18 te Grimbergen). 
 

  

Erfgoeddag | Hoe maakt u het? Met hout! | Zondag 28 april 
2019 

Erfgoeddag staat dit jaar helemaal in het teken van vakmanschap, meesterschap, leren 

en maken. Dat thema is natuurlijk volledig ons ding! 

Daarom organiseren we dit jaar aan het Guldendal een groots evenement rond het 

vakmanschap van het hout, toch wel de belangrijkste grondstof in het pre-plastieken 

tijdperk. 
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  Boomstammen op stap met paard en mallejan 

Paarden verplaatsen met een speciaal voertuig zware 

stammen van het Guldendal naar de Tommenmolen. Een 

waar spektakel! 

  

Klompen maken 

Een klompenmaker toont ons hoe hij handmatig klompen 

maakt. Met slechts enkele werktuigen tovert hij een 

afgewerkt paar klompen uit een blok hout. 

  

Hout draaien 

De houtdraaier demonstreert enkele eenvoudige technieken 

op de draaibank, die manueel aangedreven wordt. Hou jij ze 

in beweging? 

  

Zagen van stam tot plank 

We gaan vandaag aan de slag met enkele langszagen. Die 

worden gebruikt om een stam in de lengte te verzagen en 

planken van te maken. Probeer gerust zelf uit! 

  

Meer bijlen dan je denkt 

Het aantal types bijlen om hout te bewerken is 

duizelingwekkend. We halen bijzondere types en modellen 

naar boven, leggen uit waarvoor ze dienen en verklaren hun 

vorm. 

  

Olympische klompspelen 

Vandaag maken we van klompen een Olympische discipline 

waarbij we onze behendigheid testen. Wie wint goud, zilver 

en brons!? 

 

Alle activiteiten vinden plaats aan het Guldendal, doorlopend van 14 tot 18 uur (behalve 

de rondleiding Zagen van stam tot plank, die is op vaste tijdstippen). 

Meer informatie. 

  

  

Beroepenportret van Nils, technisch medewerker van het MOT 

Dit knap portret van onze technisch medewerker Nils werd gemaakt door twee 

erfgoedwerkers-in-spe. Ze volgden een bootcamp bij FARO en maakten in aanloop van 

Erfgoeddag filmpjes van museum- en erfgoedwerkers. 
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Hoe draagt u het? Met het rughout en de stootkar van de 
glazenmaker 

Wie vandaag een glazenmaker met een grote bestelwagen met glasplaten ziet rijden, 

kan zich moeilijk inbeelden dat zijn voorgangers vroeger te voet naar de werf gingen. In 

de MOT-collectie zijn er een paar draagmiddelen en een voertuig die dat mooi 

illustreren. 

  

 

  Het rughout van de glazenmaker is een houten raamwerk dat 

met lederen riemen op de rug gedragen kan worden. 

Onderaan is het raamwerk van een goot voorzien waarin de 

glasplaten gezet worden. Met een touw en wat textiel als 

bescherming, bindt men de glasplaten tegen het raamwerk. 

Zo kon de glazenmaker op stap. Uiteraard was dit 

draagmiddel niet voorzien om heel grote glasplaten te 

dragen, maar het stamt dan ook uit een tijd dat ramen 

meestal klein waren en vaak in verschillende vakjes 

onderverdeeld. Heel grote glasplaten zijn een recent 

fenomeen. 
 

 

  In het Open depot karren en wagens in de schuur van de 

Liermolen staat een mooie handkar tentoongesteld. Het 

opschrift leert ons dat het de kar was van een 

schilder/glazenmaker. Wellicht werd de kar eerder voor de 

ladders en verfpotten gebruikt dan voor het glas, want zelfs 

al heeft de kar een vering, houten wielen op kasseien is verre 

van ideaal voor het transport van glas. 
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het MOT | Museum voor de Oudere Technieken 

Guldendal 20 - 1850 Grimbergen 

T 02 270 81 11 - F 02 270 09 83 

info@mot.be 

www.mot.be 
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