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Beschriiving vqn de trqditie

Naam van uw traditie:

Het (machinaal) produceren van klompen

Geografische lokatie van uw tradítie

ln heel Nederland
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Beschrijving van uw traditie:

Het middels mechanisch aangedreven machines, machinaal produceren van klompen en haar geschiedenis

te bewaren, en veilig te stellen door middelvan het door de NVK ontwikkelde cursusboek
" Het machinaal veriaardigen van klompen".
Het machinaal vervaardigen van klompen is een traditie die teruggaat tot het begin van de twintigste eeuw,
er was toen een snel groeiende vraag naar klompen. Er zijn verschillende technieken mee verbonden die
het waard zijn om in ere te houden, zeker vanwege het imago van Nederland als klompenland. Naast een
economische functie hebben de klompen ook een belangrijke symboolwaarde. Bijvoorbeeld voor
Nederlandse migranten naar Canada en Amerika, die vanaf de jaren zestig zorgden voor een groei van de
export naar deze landen. Tegenwoordig voorziet de klomp in een behoefte aan natuurlijke producten.

2. ldentiÍicqtie vqn

de trqditie

Kunt u beschrijven welke deelnemers en organisaties er bij uw traditie betrokken zijn:
Betrokken

groep
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Hout producenten

i hout handelaren.
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Betrokken groep 2

Klompenfabri ka nten en ha nd mati ge klonrpen makers

Betrokken groep

Klornpen
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BeÍrokken groep 4

Souvenir branches

Betrokken'groep 5

BeÍrokken

grep
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Betrokken groep 7

Belrokken groep
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Wat is in het kort de geschiedenis van uw traditie?

Na eeuwen van handmatig klompen maken \Merd het in het begin van de vorige eeuw mogelijk om op
machinale wijze klompen te maken. Met handmatig klompen maken kon aan de grote vraag niet voldaan
worden.
Erwerden machines ontwikkeld om klompen te kopiëren, uit te boren en te schuren.
Hoewel er nog veel handwerk bij kwam kijken, werd de productie aanmerkelijk hoger. Na de tweede
wereldoorlog nam de vraag naar klompen sterk af. Door verder te automatiseren van de oude machines in
de jaren zestig konden de productie kosten verlaagd worden, maar uiteindelijk moesten meer en meer
bedrijven stoppen. Een opleving kwam er nog wel door export naar de emigratie landen, waarheen veel
Nederlanders vertrokken waren na de oorlog, en ook door souvenir klompen te maken. Deze laatste markt is
nog steeds belangrijk omdat Nederland als HET klompen land bekend staat in het buitenland.
De laatste decennia is het aantal productie bedrijven wederom sterk afgenomen tot minder dan 20 op dit
moment. De Nederlandse Vereniging voor Klompenmakers wil de meer dan een eeuw oude traditie van
machinaal klompen maken OefrouOen. Plaatsing op de Nationale lnventaris zou dit streven ondersteunen.

Hoe is de traditie in de loop der tijd veranderd?

ln basis is de productie nog als 100 jaar geleden.
Het machinaal klompen maken was vroeger beperkt tot het gebruik van simpele machines waarop slechts
met beperkte snelheid en met veel man kracht klompen op gemaakt konden worden. Machines werden
gezamenlijk aangedreven door leren riemen vanuit een centraal punt ( stoommachine of later een elektro
motor).
Met name door toevoeging van pneumatiek aan de bestaande machines konden deze veiliger worden
gemaakt en vergde het gebruik minder handarbeid.

Wat zijn de onderdelen van de traditie?

Het machinaal klompen maken bestaat uit 6delen:
1.Het zagen of kloven van het hout.
2. Het maken van de mallen om een zo perfect mogelijke pasvorm te maken.
3. Het frezen van het buiten model
-"- uan de klomp.
4. Het uitboren uun iu [iorp.
5. Het drogen van de klomp.
6. Het schuren en afwerken/ bewerken van de klomp.
Daarnaast zijn de jaarlijkse klompen keuring (sedert 1926)en de uitreiking van de Zilveren Klomp (sedert
1930)belangrijke onderdelen van de traditie.

Welke onderdelen wilt u doorgeven aan volgende generaties?

Het is belangrijk dat alle onderdelen worden doorgegeven. Elk van de onderdelen vraagt om specifieke
kennis en vakmanschap.

Op welke manier is de kennis over uw traditie vastgelegd?

De kennis is 25 jaar geleden vastgelegd in het bestaande branche boek:
"Het machinaal vervaardigen van klompen".
Tevens zijn er een aantal musea, die uitgebreid, en professioneel aandacht geven aan het bewaren van de
geschiedenis van dit ambacht.

Waaruit bestaat uw archieÍ?

* Belangrijk zfin de mallen van de klompen die gebruikt worden bij het kopiëren,
deze heeft elke
klompenmaker naar eigen model.

* Maatvoerings lijsten conform de NVK lijsten ter voldoening
aan de CE norm
* Een aantal proáucenten heeft zijn eigeÁ
archief met de gJschiedenis van het bedrijf
* Klompen musea, lid van het NVK, hebben een geschiedkundig
archief over klompen en het ambacht in het
algemeen.
* Het branche boek

Waar wordt uw archief bewaard?

Bijde leden van de NVK.

Waaruit bestaat uw collectie?

Klompen mallen ( modellen) (spitsneuzen, rondneuzen, vrouwenklompen, enz....)
Klompen van reeds verdwenen klompenmakerijen .
Oude productie machines en gereedschappen .
Aan klompen gerelateerde werktuigen, zoals bv slijpmachines, richtmachines e. a..
Historisch musea materiaal, waaronder foto's, oorkondes.

Hoe is de zorg voor uw collectie geregeld?

De leden van het NVK , met name de musea dragen elk afzonderlijk zorg voor hun collectie. Gezamenlijk
vertegenwoordigen deze collecties de meest uitgebreide historie over de klomp.
De Zilveren Klomp wordt bewaard op het gemeentehuis van de gemeente Sint-Oedenrode.
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Bescherming

Wat heeft uw traditie voor u voor betekenis?

Doordat er slechts enkele productie bedrijven over zijn in Nederland gaat kennis en vaardigheid in een snel
tempo verloren.
De klomp is ons nationaal product waar Nederland om bekend staat, dit mag niet verloren gaan.
De traditie zit in het hoofd en het hart van de mensen; een gewoonte die steêds is overgenómen; maar
belangrijk is nu dat we het doorgeven, zodat de kennis en nèt ambacht niet verdwijnen.

Waarom zouden jongere generaties uw traditie willen overnemen?

Er blijven altijd mensen geboeid door de klomp, met name doordat vanuit milieu standpunt een klomp, als
natuurlijk product, geen vervuiling geeft en geen afual.
Het instellen van de machines vergt een hoge mate van kennis van de eigenschappen van het hout en de
machines. Het is een technische uitdaging om een paar klompen te produceren op machinale wijze.
We zien een herwaardering van de ambachtscultuur; daarom is het belangrijk dat ook ons ambacht
behouden wordt.

Hoe wordt nu uw traditie doorgegeven naar volgende generaties?

Kennis wordt overgedragen door scholing vanuit ons branche boek en wordt natuurlijk nog steeds
overgedragen door vader op zoon/ dochter.

Wat zijn de knelpunten in de overdracht naar volgende generaties? Zie Sterkten-Kansen-Zwakten-Bedreigingen analyse.

1 .Overdracht van kennis
2.Geringe economische waarde van klompen (opbrengst)
3.Wet en regelgeving (arbeidsvoorwaarden, gevaa r, geiuid,stof)
4.Klomp als schoeisel is minder populair / noodzakelijk geworden

Welke stappen zijn er in het recente verleden ondernomen om deze knelpunten op te lossen?

ad 1 Branche boek, scholing door leraren
ad 2 Samenwerking bij productíe
ad 3 Productie methode of omgeving aanpassen waar mogelíjk. (kloven i.p.v. zagen, oordoppen en
afzuiging)
ad 4 redactionele stukken in diverse tijdschriften ( o.a. Blad van het Noorden ), opzetten van eigen websites
om bekendheid te vergroten. TV programma's o.a. Discovery Channel "How it is made".

Welke maatregelen gaat u op korte termijn ondernemen om deze knelpunten op te lossen?

ad 1 Opnieuw een cursus geven machinaal klompenmaken, ook leraren werven en opleiden
ad 2 Gezamenlijke boren slijpmachines ontwikkelen ,onderlinge kennis overdracht
ad 3 Gezamenlijk overleg in NVK verband op ledenvergaderingen
ad 4 PR commissie instellen

Wat moet er op langere termijn gebeuren om uw traditie levensvatbaar te houden?

ad

1 Vernieuwing branche boek, digitaliseren
ad 2 ïechnischJkennis delen, nieuwe technieken introduceren welke in andere productie bedrijven gebruikt
worden.
ad 3 Zoveel mogelijk "bij klompen betrokken personen" zien te motiveren om lid te worden van het NVK
ad 4 Opwaardering van klomp als gezond schoeisel
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4. Plootsing

op de Nqtionole lnventoris lmmoterieel Cultureel Erfgoed in Nederlqnd

Wat betekent het voor uw traditie om op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland te komen?

Erkenning en behoud van ons nationaal cultureel erfgoed " de klomp".
De"waarde" van de klomp wordt hierdoor benadrukt
Noem het woord "klomp" in het buitenland en men zegt "Nederland" ook al weet men niet waar Nederland
ligt.

Wat zijn de voordelen?

Als de (machinaal gemaakte) klomp erkend wordt als cultureel erfgoed zal de belangstelling toenemen
en men zich ook bewust worden welk groot belang de klomp heeft als kenmerk van Nederland.
Als wij meer aandacht krijgen stijgen onze kansen om fondsen te werven om:
Klompenmakers op te leiden, klomp historie vast te leggen, overheid en bedrijven te interesseren.

Wat zijn de nadelen?

Plaatsing op de lijst van immaterieel erfgoed zou misschien bij sommige mensen kunnen leiden tot de
verkeerde conclusie dat de klomp nog slechts erfgoed is en uit de tijd. Door plaatsing op de lijst willen wij
juist benadrukken dat het om een levende traditie gaat, met toekomst.

Hoe gaat u de voordelen benutten?

Vernieuwing van kennis opslag over machinaal klompen maken. Handboek Video film.
Opleiden van nieuwe klompenmakers
Wedstrijd Nationaal kampioen klompen maken ( bestaat sedert 1926) meer landelijke bekendheid geven.
Alle kennis over klompen en klompenmakers voor een ieder toegankelijk te maken.
Ambassades en het bedrijfsleven te interesseren om de klomp ás relatlegeschenk te promoten in binnen en
buitenland.

Hoe gaat u de nadelen oplossen?

Attenderen op de pluspunten van houten klompen
Overleg plegen met moderne ontwerpers om tot hedendaagse decoraties te komen
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5. Somenvolting
Welke acties gaat u de komende twee jaar concreet ondernemen om uw traditie levensvatbaar te houden?
1.

Contact maken met diverse overheden rnet betrekking tot het belang van de klomp.
Denk o.a.: aan aanplant bomen
Ondersteuning bij technische innovatie

2.

Samenwerking met alle "' bij klompen betrokkenen" verstevigen.
De komende jaren, jaarlijks een klompenmakers wedstrijd te organiseren voor handmatige klompenmakers,
steeds bij een andere klompen fabrikant. Dit bevordert de samenwerking tussen de handklompenmakers en
de machinale klompenmakers.
Denk aan : samenwerking handklompenmakers en machinaal klompenmakers
en uitbreiden van musea met "op zolder" liggende zaken

Branche boek actualiseren / vernieuwen, vastleggen hoe je klompen machinaal maakt
Denk aan: aanpassen aan de huidige situatie; digitaliseren van het boek.
Tevens het geven van nieuwe opleidingen.

Via media ( dagbladen, plaatselijke kranten) , korte advertenties plaatsen, om op zoek te gaan bij mensen
naar "op zolder liggende klomp gerelateerde spullen" met het verzoek deze aan onze vereniging te
schenken; dit om te voorkomen dat mogelijk waardevolle spullen verloren gaan.

5.

Het onder de aandacht brengen van de klomp als nationaal cultureel erfgoed van Holland bij zowel de
overheíd als het bedrijfsleven en hoe zij daarmee respectievelijk hun laná en hun bedrijf kunnen promoten.
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ó. Biilogen
Sterkte-Zll'akte-Kansen- Bedreigingen analyse

Literatuurlijst

Foto'.s

I(orte Íilrn

Anders

7. Biiloge 1 Sterkle-Zwqkte-Konsen-Bedreigingen

onolyse

Wat zljn de sterke punten van uw traditie?

Bekendheid over heel de wereld : het ICOON van Nederland.

Wat zijn de zwakke punten?

Uitstervend ambacht als we dit niet voorkomen

Wat zijn de kansen?

Groot:

- het klompen ambacht zit nog steeds in de hoofden en harten van de mensen.
- klompen uit Nederland zijn over de hele wereld bekend
,- klompen zijn ecologisch verantwoorde productefl
- als schoeisel heeft het vele voordelen: warm ín de winter, koel in de zomer, hygienisch omdat hout
voetvocht opneemt en orthopedisch verantwoord volgens de rnedische wereld.
- klompjes als souvenir

kilffi

ur" àuti"sàschenk.

Wat zijn de bedreigingen?

Geen Íinanciele middelen om te investeren in productiemethoden, opleidingen en promotie
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