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NIEUWE VRIENDEN VAN HET KLOMPENMUSEUM

Graag willen wij het aantal Vrienden van het Klompenmuseum uitbreiden. Meldt u aan als nieuwe
Vriend. U ontvangt dan een acceptgiro met toegangspasje voor 2 personen.
Tevens ontvangt u jaarlijks 2x Museumberichten.
Misschien zijn er in uw omgeving familie, vrienden,
buren of kennissen die ons werk en het museum
ook willen ondersteunen.
Zij kunnen zich aanmelden via onderstaande bon.

berichten

vrienden van het Internationaal Klompenmuseum

jaargang 11 - 2014 -nr.

EXPOSITIE 2014

ALGEMENE INFORMATIE
BESTUUR

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
Janny Hoenders
Martha Veldkamp
Sjoerd van der Wulp

Museumberichten: redactie
Jan Tent
coördinatie Vera Polling

Na de nodige brainstormsessies is er dit jaar gekozen voor het thema "klompen appArt". Klompen zijn
ons cultureel erfgoed, appArt staat voor apart, app
is onze digitale wereld, en Art de kunst. Zo is een
tentoonstelling ontstaan in grote verscheidenheid.
De Nederlandse klompen staan weer te pronken in
het klompenrek. Deens gereedschap en werkbanken hebben we in een "groen" zonnetje gezet.
U kunt ook weer genieten van internationale klompen uit Europa en vele andere landen van de wereld, met o.a. de "gouden" klompen van de Spaanse
klompenmaker/kunstenaar Alberto Geada Val.

Ondergetekende wordt Vriend van het Klompenmuseum à 20,00 Euro per jaar
Naam: ……..…………………………………….…….
Adres: ………………………………………………….
Woonplaats: …………..………………………………
………………………….
(handtekening)
Deze bon kunt u zenden aan:
Klompenmuseum Gebr. Wietzes
Postbus 13, 9765 ZG Paterswolde
Of deponeren in de brievenbus bij het museum
Sponsor Museumberichten: Zalsman Groningen bv
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Internationaal Klompenmuseum
Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde
Tel. 050 - 309 11 81
Correspondentieadres:
Postbus 13, 9765 ZG Paterswolde
Bankrekening NL47RABO0315856041
Openingstijden: periode 1 april - 1 november.
Dinsdag t/m zondag - 14.00 - .17.00 uur.
Groepsbezoek buiten de normale openingstijden
tot ± 60 personen, op afspraak. Speciale prijzen
voor groepsbezoek. Januari tot april gesloten.
Reservering via tel. 050 - 309 11 81.
Website: www.klompenmuseum.nl

Speciale aandacht is er voor het project "Klomp en
Kunst", van het expositieplatform "Bubble projects".
Dertig kunstenaars uit Nederland hebben in het kader van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden kunst
op een klomp in de stijl van de kunstenaar gemaakt.
Deze klompen zijn al geëxposeerd geweest in het
Hilton hotel Schiphol, en in de Nederlandse ambassade te Londen. Nu staan ze in ons museum!
Graag verwelkomen we u op de expositie.

NIEUWE AANWINST

Het boek laat schilderijen zien uit diverse Europese
klompenlanden zoals Spanje, Frankrijk, België,
Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en
Zweden.
De schilderijen tonen de klompen aan de voeten
van hun dragers: vrouwen, mannen en kinderen bij
de fabriek, op de akker, op de straat en in en om
het huis. Bij de geselecteerde schilderijen zijn vergelijkbare klompen uit de collectie van het Internationale Klompenmuseum gezocht, vergezeld van
bijzonderheden of verhalen. Tot slot zijn een aantal
doeken toegevoegd, waarop een ander houten
schoeisel: de trip is te zien.
Het boek is een eenmalige uitgave en in het museum te bekijken.

De heer K. Drewes uit Eelde heeft het museum
onderstaande schuurmachine geschonken.
De machine is afkomstig uit de werkplaats van de
klompenmakers Roel en Jo Arends aan de Zevenhuizerweg in
Eelde. De ronddraaiende schuurband zorgt er voor
dat de klompen mooi glad worden afgewerkt.

DE KLOMP ALS BEGRIP

KLOMPEN OP HET DOEK

Schilderijen kunnen interessante informatie laten
zien over de tijd waarin deze zijn geschilderd.
Dit kan informatie zijn over bijvoorbeeld interieurs,
voeding, kleding of landschappen. Drie medewerkers van het museum Malik Nehal, Jan Tent en
Aukje van der Weg hebben gezocht naar informatie over schoeisel en met name klompen op schilderijen.
Echte oude klompen van voor 1900 zijn er bijna
niet meer, maar afbeeldingen daarvan nog wel.
Een van de oudste schilderingen, waarop klompen
te zien zijn is een altaarstuk vervaardigd in 1475
door Derick Baegert in de Propsteikirche in Dortmund.

De klomp is een begrip in verschillende uitdrukkingen.

Dat heb ik nog nooit op een klomp horen spelen
Dat is te gek voor woorden
Met de klompen op het ijs komen en met de
klompen in het gelag komen
Onvoorzichtig zijn, je op een terrein begeven waar
je niet thuis hoort
Met de klompen van het ijs blijven
Heel voorzichtig zijn
Zij dragen klompen uit dezelfde wilgen
Goed met elkaar kunnen opschieten
Hij loopt op een slof en een klomp
Arm zijn
Er met de klompen doorheen lopen
Iets in de war sturen
Op z’n klompen spelen
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ERKENNING

Het Ambacht van Machinaal Klompen maken is op
4 oktober 2013 geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Mevrouw Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Ergoed, heeft dat bekend gemaakt op de nationale
klompenbeurs in Sint Oedenrode. Naast de handgemaakte draagklomp staat nu ook de machinale
draagklomp op deze inventarisatielijst: een belangrijk bewijs van erkenning.

NIEUWE AANWINST

ARCHIEF

De werkgroep Registratie en Documentatie heeft
haar werkzaamheden wat betreft het archief
afgerond. Alle archiefstukken van de Stichting
Klompenmuseum Gebr. Wietzes zijn chronologisch
van 1986 tot 2010 gerangschikt, genummerd en
beschreven. Het geheel is opgeborgen in de
bekend bruine archiefdozen. Via een overzichtelijke handleiding is alles snel terug te vinden.
Belangstellenden kunnen de stukken na afspraak
in het museum inzien. Genoemde werkgroep is nu
druk bezig al het informatiemateriaal van het
museum te inventariseren en overzichtelijk op te
bergen. Dit werk zal zeker nog meer dan een jaar
duren.

In december 2012 komt ons museum via internet in
contact met de 32 jarige Spaanse klompenmaker
Alberto Geada Val. Hij is de zoon van de gepensioneerde Gallische klompenmaker Secundo Geada
Funcasta. Deze leert als tiener het beroep van zijn
oudere broer, in het begin werkt hij stiekem tijdens
de siesta. Later begint hij voor zichzelf in Alfoz en
Lagoa en probeert daar met hart en ziel de traditie
van de Gallische klompenmakerij in ere te houden.
Zijn zoon Alberto leert het beroep van zijn vader.

Alberto Geada Val met een blok berkenhout.

Als hij 18 jaar is begint hij ook met het verzamelen
van de traditionele klompen uit het noordwesten
van Spanje en ook uit andere landen. In 2008 na
lang touwtrekken met de plaatselijke overheid kan
hij zijn eigen museum in de stad Mondoñedo openen. Het accent van de collectie ligt op de modellen die zijn gemaakt in verschillende perioden en
regio’s en met diverse technieken.
Naast het museum begint Alberto met het inrichten
van een werkplaats. Daar maakt hij de bekende
madreñas die in Galicië, Asturië, Cantabrië en Leon worden verkocht aan boeren, toeristen en dansgroepen. Per jaar produceert hij 6.500 paar klompen, zowel Madreñas als Zocas .
Deze enthousiaste jonge klompenmaker heeft ook
een manier ontdekt om zich wereldwijd bekend te
maken: hij combineert de traditie met de modern
vormgegeven modeklompen met hoge hakken. In
2007 maakt hij “Zocas Cidade Mondoñedo” voor
de Gallische modeontwerper Manuel Bolano, het
wordt een groot succes.
Hij ziet zichzelf meer als kunstenaar dan als ambachtsman. Voor het Internationale Klompenmuseum maakt hij in opdracht ook zo’n paar.
In een tv uitzending en artikelen in diverse kranten
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zoals La Voz de Galicia en El correo Gallego, krijgt
hij veel aandacht voor deze levering. Hij noemt ons
museum het Louvre en El Prado van de klompen.
In september 2013 komen de kunstklompen van
Alberto Geada Val naar Nederland. De klompen
zijn gemaakt van berkenhout; in Galicië wordt ook
elzenhout, essenhout en kastanje hout gebruikt.

Het uitboren van de klomp.

Alberto Geada Val in zijn werkplaats.

Alberto Geada Val heeft dit paar speciaal voor
het klompenmuseum gemaakt.

De aankoop van deze kunstklompen is mogelijk
gemaakt door een bijdrage uit het Jenny Vrieling
Fonds en zijn dit seizoen in de nieuwe expositie te
bewonderen.

Een klompenmaker vlug van aard
Is zijn loon wel dubbel waard
Maar komt hij te sterven
Valt er niets te erven
Dan een heulmes en een oude boor,
Het andere is allemaal ’t keelgat door!
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