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Proloog'

Het!is!halverwege!de!jaren!negentig!van!de!vorige!eeuw.!Iedere!zomer!opnieuw!trekken!

we!–!een!bevriend!gezin!uit!Landhorst,!mijn!ouders,!mijn!zus!en!ik!–!erop!uit!naar!

oorden!als!Frankrijk,!Zwitserland!en!Tsjechië.!Vliegen!is!dan!nog!niet!zo!gewoon!als!dat!

het!nu!is!en!dus!brengt!de!auto!ons!op!de!plaats!van!bestemming.!Het!zijn!

marathonritten!waarin!de!autoradio!overuren!maakt.!Cassettebandjes!van!Simon!&!

Garfunkel!en!Boudewijn!de!Groot!worden!grijsgedraaid,!evenals!de!bandjes!van!OEF.!Die!

laatste!zijn!meegenomen!door!de!delegatie!uit!Landhorst!en!worden!bij!iedere!

tussenstop!weer!fanatiek!uitgewisseld!tussen!de!twee!auto’s.!OEF!is!een!groep!

muzikanten!uit!de!buurt!van!Landhorst,!een!plaatsje!dat!zelfs!voor!mij!als!jongen!uit!

Nijnsel!–!een!dorp!onder!de!rook!van!Eindhoven!dat!nauwelijks!2.500!inwoners!telt!–!

nog!aanvoelt!als!het!einde!van!de!wereld,!zo!rustiek!en!klein!is!het.!Het!zangerige!accent!

van!de!mensen!daar!doet!Limburgs!aan!en!de!mannen!van!OEF!zingen!hun!teksten!in!het!

lokale!dialect,!maar!ook!voor!mij!zijn!ze!goed!te!verstaan.!Daarbij!zijn!de!teksten!ook!nog!

eens!prima!te!begrijpen!–!veel!beter!dan!de!beeldspraak!van!Boudewijn!de!Groot,!die!

soms!behoorlijk!ingewikkeld!kan!zijn!voor!een!jongetje!dat!nog!10!jaar!moet!worden.!En!

het!‘dididi’!en!‘doododo’!bij!Mrs.$Robinson!klinkt!wel!leuk,!maar!het!Engels!van!Simon!&!

Garfunkel!is!verder!nog!volstrekt!onnavolgbaar.!Nee,!dan!OEF,!dat!houdt!het!bij!de!

alledaagse!dingen,!het!plattelandsleven!gevangen!op!een!cassettebandje!–!heel!veel!

ingewikkelder!wordt!het!niet.!Het!duurt!dan!ook!niet!lang!voor!OEF!uitgroeit!tot!

favoriet;!voor!Boudewijn!de!Groot!en!Simon!&!Garfunkel!resten!vanaf!dan!slechts!

bescheiden!bijrollen.!

Een!van!de!nummers!die!het!–!bij!mij!dan!toch!–!het!beste!doet,!is!het!nummer!

over!een!zekere!Tôntje!d’n!Dwerg.!Een!man,!door!alles!en!iedereen!aan!zijn!lot!

overgelaten,!die!zichzelf!een!weg!door!het!leven!knokt.!Een!nogal!droevig!verhaal,!maar!

tegelijkertijd!spreekt!het!ook!enorm!tot!de!verbeelding:!die!kleine!Toon!in!zijn!eentje!

tegen!de!rest!van!de!wereld.!En!dan!is!er!natuurlijk!nog!die!passage!over!Toon!die!op!

een!gegeven!moment!zo!boos!wordt!dat!hij!de!kerk!besmeurt!met!mest!–!hij!durft!wel!!

!

De!jaren!verstrijken,!cassettebandjes!worden!cd’s!en!die!komen!uiteindelijk!ook!in!de!

kast!en!de!auto!van!mijn!ouders!terecht.!Als!ik!een!jaar!of!20!ben,!hoor!ik!OEF!weer!eens!

voorbij!komen.!En!dus!ook!Tôntje!d’n!Dwerg.!Echt!heel!aandachtig!naar!de!tekst!luister!

ik!niet,!die!kan!ik!na!al!die!jaren!nog!steeds!wel!dromen.!Mijn!gedachten!dwalen!af:!zou!
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die!man!eigenlijk!echt!hebben!bestaan!of!is!hij!gewoon!in!het!leven!geroepen!door!een!

tekstschrijver!met!een!flinke!portie!fantasie?!Ik!tik!op!Google!‘Tontje!d’n!Dwerg’!in!en!al!

snel!blijkt!dat!hij!daadwerkelijk!heeft!bestaan.!Tot!mijn!verbazing!blijkt!in!‘OEFgland’!–!

niet!Landhorst,!maar!het!nabijgelegen!dorpje!Oploo!–!niet!alleen!een!lied!over!hem!te!

zijn!geschreven,!maar!hij!heeft!er!ook!nog!eens!zijn!eigen!toneelstuk!en!zelfs!een!

standbeeld!gekregen.!Als!klap!op!de!vuurpijl!is!er!ook!nog!een!cultureel!evenement!naar!

hem!vernoemd.!Onwillekeurig!moet!ik!denken!aan!een!van!de!laatste!regels!van!dat!

liedje!van!OEF.!Inderdaad:!eindelijk,$na$zoveel$jaar,$is$ons$Tôntje!nou$groot.!

!

Als!in!het!najaar!van!2012!–!ik!studeer!dan!inmiddels!publieksgeschiedenis!aan!de!

Universiteit!van!Amsterdam!–!voor!het!eerst!wordt!gesproken!over!mogelijke!

afstudeeronderwerpen!schiet!Tôntje!d’n!Dwerg!weer!door!mijn!gedachten.!Die!hele!

persoonlijkheidscultus!die!in!Oploo!is!ontstaan,!zou!dat!misschien!niet!…?!Ik!stop!die!

gedachten!ook!vlug!weer!weg,!want!als!afstudeeronderzoek!is!zoiets!toch!veel!te!klein!

en!onbeduidend?!Maar!het!idee!blijft!door!mijn!hoofd!spoken!en!later,!als!het!afstuderen!

steeds!dichterbij!komt,!besluit!ik!er!toch!maar!eens!serieus!werk!van!te!maken.!De!

gedachte!dat!in!de!geschiedschrijving!alleen!plaats!is!voor!de!grote!meneren!(in!

figuurlijke!zin!welteverstaan:!de!Shakespeares,!de!Rembrandts!en!de!Churchills!van!

deze!wereld),!is!immers!allang!achterhaald.!

Hoe!meer!ik!te!weten!kom!over!Tôntje!d’n!Dwerg,!die!eigenlijk!Toon!van!Els!blijkt!

te!heten,!en!diens!nagedachtenis,!hoe!interessanter!het!vanuit!geschiedkundig!oogpunt!

wordt.!Wat!in!eerste!instantie!zo!klein!en!onbeduidend!lijkt,!blijkt!namelijk!een!heel!

mooi!voorbeeld!te!zijn!van!hoe!erfgoed!tot!stand!komt.!Maar!op!hetzelfde!moment!is!het!

ook!weer!een!heel!atypisch!geval,!met!zijn!volstrekt!eigen!mechanismen!en!curiositeiten.!

Langzaam!maar!zeker!verwordt!dat!liedje!van!OEF!van!tijdverdrijf!bij!die!lange!

autoritten!van!vroeger!tot!een!studieobject.!De!jeugdherinnering!is!een!

afstudeeronderzoek!geworden.!

! !
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Inleiding'

Het!is!de!zomer!van!1865.!In!de!Sambeekse!Hoek,!een!gehucht!in!het!uiterste!hoekje!van!

oostgBrabant,!wordt!een!jongetje!geboren.!Antoon!van!Els!is!de!naam.1!Zo!op!het!eerste!

oog!lijkt!het!een!kind!als!zovelen.!Maar!met!het!verstrijken!van!de!jaren!blijkt!Toon,!

waartoe!Antoon!al!vlug!wordt!verbasterd,!toch!anders!dan!al!die!andere!kinderen:!door!

een!groeistoornis!stopt!hij!al!vroeg!met!groeien.!Toon!is!een!‘klein!mens’,!zoals!dat!

tegenwoordig!heet,!en!zal!nooit!groter!worden!dan!een!kind.!Tôntje!d’n!Dwerg!is!

geboren,!een!spotnaam!die!hem!tot!ver!na!zijn!dood!zal!achtervolgen.!

! Toon,!die!met!zijn!ouders!al!vlug!verhuist!naar!het!naburige!Oploo,!is!met!zijn!

geringe!lengte!een!gemakkelijk!doelwit!voor!pesterijen.!Een!baantje!als!schaapherder!op!

de!Peelse!heide!biedt!uitkomst.!Het!is!bepaald!geen!erebaantje,!maar!voor!Toon!wordt!

zijn!kudde!schapen!zijn!lust!en!zijn!leven.!Helemaal!alleen!met!zijn!beesten!op!de!hei,!ver!

weg!van!de!bewoonde!wereld,!is!er!niemand!die!hem!plagen!kan.!Daar!doet!lengte!niet!

ter!zake,!maar!is!hij!gewoon!Toon!de!schiëper!(schaapherder)!en!niet!Tôntje!d’n!Dwerg.!

Maar!met!het!uitsterven!van!het!beroep!van!schaapherder!wordt!Toon!werkloos!en!op!

zoek!naar!een!nieuw!baantje!gaat!hij!aan!het!zwerven!door!de!regio.!Als!een!conflict!met!

de!Oploose!pastoor!over!een!geldbedrag!zo!hoog!oploopt!dat!Toon!uit!wraak!de!kerk!

besmeurt!met!kalk!en!mest,!krijgt!zijn!zwerftocht!een!permanent!karakter.!

Met!slechts!een!oude!kinderwagen!voor!de!paar!bezittingen!die!hij!heeft,!trekt!

Toon!de!laatste!jaren!van!zijn!leven!verbitterd!en!vereenzaamd!door!de!Peel.!In!1922!

komt!er!einde!aan!de!lijdensweg!van!Toon!van!Els,!als!hij!op!56gjarige!leeftijd!zijn!laatste!

adem!uitblaast.!

!

*!

!

Tôntje!d’n!Dwerg.!Eens!een!scheldnaam,!maar!tegenwoordig!verworden!tot!een!

geuzennaam.!De!maatschappelijke!verschoppeling!van!weleer!is!ruim!negentig!jaar!na!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!In!het!vervolg!van!dit!onderzoek!wordt!Antoon!van!Els!bij!zijn!roepnaam!Toon!genoemd.!De!
keuze!voor!Toon!van!Els!–!en!dus!niet!Tôntje!d’n!Dwerg!–!is!een!bewuste:!enerzijds!omdat!het!nu!

eenmaal!zijn!eigenlijke!naam!is,!anderzijds!omdat!van!hem!bekend!is!dat!Toon!geen!prijs!stelde!

op!zijn!bijnaam!(Sjang!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd.$Het$leven$in$een$Peeldorp$omstreeks$1900!

(Elsendorp!1988)!155).!Die!bijnaam!wordt!overigens!op!verschillende!manieren!gespeld.!Om!

onduidelijkheid!te!voorkomen,!wordt!in!dit!onderzoek!één!spellingswijze!aangehouden!en!dat!is!

de!variant!zoals!die!wordt!gehanteerd!op!het!informatiebord!bij!het!standbeeld:!Tôntje!d’n!

Dwerg.!
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zijn!dood!uitgegroeid!tot!een!boegbeeld!van!Oploo,!een!dorp!in!het!uiterste!oosten!van!

Brabant!met!zo’n!1.800!inwoners.!Hij!kreeg!er!zijn!eigen!toneelstuk!(in!1992),!de!uiterst!

succesvolle!lokale!band!OEF!droeg!een!lied!aan!hem!op!(1994),!in!2003!werd!er!zelfs!

een!standbeeld!voor!hem!onthuld,!en!komende!zomer!is!Oploo!het!decor!voor!al!weer!de!

twaalfde!editie!van!de!Tôntjesdag!–!een!jaarlijks!terugkerend!cultureel!evenement!ter!

ere!van,!jawel,!Toon!van!Els.!Toon!is!lokaal!erfgoed!geworden,!zowel!immaterieel!als!

materieel.!

In!de!afgelopen!25!jaar!is!Toon!bij!Oploo!gaan!horen!als!Manneken$Pis!bij!Brussel.!

Op!de!website!van!de!gemeente!Sint!Anthonis!–!waartoe!Oploo!tegenwoordig!behoort!–!

worden!‘de!markante!figuur!Toontje!van!den!Els’!(inclusief!verkeerd!gespelde!naam!

dus)!en!het!standbeeld!zelfs!genoemd!als!blikvangers!van!het!dorp.2!Het!lijkt!vandaag!de!

dag!de!normaalste!zaak!van!de!wereld,!maar!dat!is!het!zeker!niet.!Begin!twintigste!eeuw!

lagen!de!kaarten!er!immers!heel!anders!bij:!destijds!keerde!Toon!Oploo!de!rug!toe.!Of!hij!

zich!daartoe!nu!genoodzaakt!voelde!door!de!penibele!situatie!waarin!hij!na!het!

besmeuren!van!de!kerk!was!beland,!of!dat!hij!simpelweg!was!uitgekeken!op!het!dorp!

waar!hij!was!opgegroeid:!het!maakt!het!niet!minder!paradoxaal!dat!uitgerekend!iemand!

die!het!dorp!de!rug!toekeerde!vele!decennia!na!zijn!dood!is!uitgegroeid!tot!een!

boegbeeld!van!datzelfde!dorp.!Daar!komt!bij!dat!Toon!weliswaar!opgroeide!in!Oploo,!

maar!hij!later!–!toen!hij!eenmaal!aan!het!zwerven!was!geslagen!–!veel!dieper!de!Peel!in!

trok.!In!de!hoedanigheid!van!zwerver!werd!hij!tegen!wil!en!dank!een!bekend!gezicht!in!

de!Peel,!een!bekendheid!die!dus!veel!verder!reikte!dan!de!dorpsgrenzen!van!Oploo.!Zo!

kreeg!hij!in!2005!ook!een!standbeeld!in!het!Limburgse!plaatsje!Bergen!–!wat!kleiner!en!

minder!prominent!van!aard!dan!het!beeld!in!Oploo,!maar!toch.!Tot!een!toneelstuk!of!een!

lied!kwam!het!daarentegen!nooit!in!Bergen,!laat!staan!een!jaarlijks!terugkerende!dag!

waarop!de!nagedachtenis!aan!Toon!levend!wordt!gehouden.!Waarom!kwam!het!in!

Oploo!wel!zover?!

Het!is!überhaupt!opmerkelijk!dat!juist!Toon!degene!was!die!–!in!brons!gegoten!–!

een!plekje!kreeg!in!het!midden!van!Oploo.!Was!het!niet!veel!logischer!geweest!als!die!eer!

ten!deel!was!gevallen!aan!Jan,!Piet!en!Fons!van!Katwijk,!de!Oploose!broers!die!in!de!

jaren!zestig,!zeventig!en!tachtig!van!de!vorige!eeuw!furore!maakten!als!wielrenners?!Het!

meest!in!het!oog!springende!wapenfeit!van!Toon!was!het!met!kalk!en!mest!besmeuren!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!‘Oploo’,!online!te!raadplegen!op:!http://www.sintanthonis.nl/ontdekgsintganthonis/!

kerkdorpen_41105/item/oploo_28478.html![Laatst!geraadpleegd!op:!12!mei!2015].!
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van!de!kerk,!terwijl!de!gebroeders!Van!Katwijk!etappes!wonnen!in!de!Ronde!van!Spanje!

(Fons)!en!kleur!gaven!aan!wielerinstituten!als!de!Ronde!van!Vlaanderen!en!Parijsg

Roubaix!(Piet)!en!de!Ronde!van!Frankrijk!(Jan).!Een!eerbetoon!aan!de!Van!Katwijkjes!–!

drie!broers!in!het!profpeloton,!een!bijzonderheid!op!zichzelf!–!was!dan!ook!zeker!niet!

misplaatst!geweest,!een!fraai!uithangbord!voor!het!dorp!bovendien.!Wat!maakte!Toon!

zo!bijzonder!dat!juist!hem!die!eer!ten!deel!viel?!

En!waarom!kreeg!die!hele!persoonlijkheidscultus!rondom!Toon!pas!vorm!vanaf!

de!jaren!negentig,!terwijl!Toon!op!dat!moment!al!zo’n!zeventig!jaar!dood!was?!Waar!

kwam!die!ogenschijnlijk!plotselinge!zucht!naar!rehabilitatie!–!want!zo!mogen!we!de!

beweging!rondom!Toon!wel!noemen!–!vandaan?!Het!gebeurt!vaker!dat!mensen!die!in!

relatieve!anonimiteit!sterven!na!hun!dood!plots!in!aanzien!stijgen.!Bekende!voorbeelden!

daarvan!zijn!Vincent!van!Gogh!en!Anne!Frank!–!voorbeelden!van!een!heel!ander!kaliber!

dan!Toon,!maar!het!gaat!in!dit!geval!om!het!mechanisme.!De!schilder!Van!Gogh!verkocht!

bij!leven!slechts!één!schilderij,3!terwijl!Anne!Frank!een!van!de!vele!miljoenen!

slachtoffers!van!de!Jodenvervolging!door!nazigDuitsland!was.!Pas!na!hun!dood!groeiden!

zij!uit!tot!de!bekendheden!die!ze!nu!zijn,!maar!beiden!lieten!daarbij!wel!een!duidelijke!

nalatenschap!achter:!Van!Gogh!zijn!schilderijen,!die!vandaag!de!dag!in!de!meest!

vooraanstaande!musea!van!de!wereld!hangen,!en!Anne!Frank!haar!dagboek,!dat!

inmiddels!een!symbool!is!geworden!van!de!verschrikkingen!van!de!Holocaust.!Die!

nalatenschap!is!niet!direct!een!verklaring!voor!hun!bekendheid,!ook!zo’n!nalatenschap!

moet!immers!worden!ontdekt!en!een!bepaalde!betekenis!worden!gegeven.!Zo!werd!het!

dagboek!van!Anne!Frank!in!1947!voor!het!eerst!uitgegeven,!maar!duurde!het!tot!

halverwege!de!jaren!vijftig!voor!het!dagboek!bij!het!grote!publiek!bekend!werd!–!dat!

gebeurde!pas!na!een!toneelbewerking!in!1955,!niet!eens!in!Nederland!maar!in!de!

Verenigde!Staten.4!Wel!is!zo’n!nalatenschap!een!concreet!aanknopingspunt!en!kan!het!

aanleiding!zijn!om!een!verhaal!aan!op!te!hangen.!Maar!zo’n!aanknopingspunt!was!er!in!

het!geval!van!Toon!niet:!hij!is!niet!alleen!uit!het!niets!–!decennia!na!zijn!dood!–!groot!

gemaakt,!een!directe!aanleiding!was!er!dus!evenmin.!

Hooguit!is!er!in!het!geval!van!Toon!een!aardig!verhaal!–!al!dan!niet!hevig!

geromantiseerd.!Een!verhaal!dat!de!verbeelding!prikkelt,!dat!zeker:!Toon!die!durfde!aan!

te!schoppen!tegen!de!gevestigde!orde!en!uit!wraak!de!kerk!besmeurde!met!mest.!Het!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Ken!Wilkie,!The$Van$Gogh$file:$the$myth$and$the$man!(New!York!2012)!335.!
4!David!Barnouw,!‘Anne!Frank’!in:!Madelon!de!Keizer!en!Marije!Plomp!ed.,!Een$open$zenuw.$Hoe$

wij$ons$de$Tweede$Wereldoorlog$herinneren!(Amsterdam!2010)!53g62,!aldaar!55.!
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verhaal!van!Toon!die!een!leven!lang!tegen!de!stroom!in!moest!roeien.!Je!zou!er!ook!best!

enige!symboliek!in!kunnen!zien:!de!teloorgang!van!een!gewezen!schaapherder!als!

metafoor!voor!het!sterk!veranderende!Peellandschap!van!die!tijd.!Maar!eerlijk!is!eerlijk,!

daar!blijft!het!ook!wel!bij.!Het!verhaal!van!Toon!speelt!zich!niet!af!tegen!een!iconisch!

decor!als!dat!van!de!Tweede!Wereldoorlog,!zoals!in!het!geval!van!Anne!Frank.!Daar!

komt!bij:!Toon!week!weliswaar!af!van!de!massa,!uniek!was!zijn!levensverhaal!zeker!niet.!

Zonderlinge!figuren!zoals!hij!waren!er!meer,!ook!in!de!Peel.!Een!mooi!voorbeeld!is!

Christiaan!Hesen!(1853g1947),!een!nogal!excentriek!persoon!met!een!aanzienlijk!

drankprobleem!die!in!het!Limburgse!America!en!omgeving!bekendstond!als!de!‘Rowwen!

Hèze’!(‘Rowwen’!staat!voor!ruw!of!ruig,!‘Hèze’!naar!zijn!achternaam).!Ook!Hesen!was!

zo’n!figuur!die!zich!–!letterlijk!–!aan!de!rand!van!de!samenleving!ophield;!een!dankbaar!

onderwerp!voor!sterke!verhalen.!Een!van!die!verhalen!werd!zo!rond!de!jaren!negentig!

van!de!vorige!eeuw!door!een!beginnende!band!uit!het!Limburgse!dorpje!America!

bewerkt!tot!een!lied,!en!niet!veel!later!zou!die!band!zich!zelfs!naar!de!Rowwen!Hèze!

vernoemen.!De!rest!is!geschiedenis:!die!band!sleept!al!meer!dan!twintig!jaar!lang!de!ene!

prijs!na!de!andere!in!de!wacht,!spelend!in!het!ene!uitverkochte!huis!na!het!andere,!

waarmee!Rowwen!Hèze!een!begrip!is!geworden.!De!band!welteverstaan,!want!die!is!

inmiddels!vele!malen!bekender!dan!de!naamgever!ooit!is!geweest.!Hesen!kreeg!

weliswaar!een!lied,!maar!tot!een!toneelstuk,!een!standbeeld!of!een!jaarlijkse!feestdag!in!

America!kwam!het!nooit.!Het!is!opnieuw!dezelfde!vraag!die!opborrelt:!als!de!

herontdekking!van!Toon!kennelijk!geen!vanzelfsprekendheid!is!geweest,!hoe!is!die!dan!

toch!tot!stand!gekomen?!

!

*!

!

Op!het!eerste!oog!is!die!herontdekking!van!Toon!van!Els!dus!een!vat!vol!

tegenstrijdigheden.!Het!is!bovendien!nogal!een!omslag,!van!pispaaltje!tot!cultfiguur.!Het!

maakt!het!des!te!interessanter!om!te!onderzoeken!hoe!Toon!uitgroeide!tot!boegbeeld!

van!het!dorp!dat!hij!zo’n!honderd!jaar!daarvoor!de!rug!toekeerde.!Het!geeft!een!mooi!

inkijkje!in!hoe!de!tijd!perspectieven!kan!doen!veranderen!en!in!het!krachtenveld!dat!in!

een!gemeenschap!als!die!van!Oploo!speelt.!Maar!tegelijkertijd!zegt!het!ook!veel!over!de!

totstandkoming!van!erfgoed!en!de!vorming!van!het!collectief!geheugen.!De!term!

collectief!geheugen!vereist!enige!uitleg,!gelet!op!het!wetenschappelijke!debat!dat!al!
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decennialang!over!het!concept!wordt!gevoerd.!Dat!is!overigens!eenzelfde!soort!debat!als!

rondom!het!overkoepelende!begrip!herinnering,!het!wetenschappelijke!discours!dat!

zich!concentreert!op!de!manier!waarop!mensen!–!van!individuen!tot!complete!

natiestaten!–!omgaan!met!het!verleden.!Dat!onderzoeksveld!blijkt!in!de!praktijk!voor!

velerlei!interpretaties!vatbaar.!Het!zou!misplaatst!zijn!om!de!pretentie!te!hebben!op!

deze!plek!orde!te!scheppen!in!de!chaos!waarover!complete!bibliotheken!zijn!

volgeschreven.!Bovendien!is!dat!ook!niet!wat!deze!scriptie!beoogt.5!

Toch!is!het!gezien!de!nauwe!verwantschap!tussen!erfgoed!en!het!collectief!

geheugen!relevant!om!die!laatste!term!nog!eens!duidelijk!in!te!kaderen,!al!was!maar!

omdat!dergelijke!begrippen!zo!verschillend!worden!geïnterpreteerd!en!bovendien!

continu!aan!ontwikkeling!onderhevig!zijn.!In!dat!kader!kunnen!we!niet!heen!om!het!

pionierswerk!van!de!Franse!socioloog!Maurice!Halbwachs!met!zijn!Les$Cadres$sociaux$de$

la$mémoire!(1925),!de!Engelse!sociaalpsycholoog!sir!Frederick!Bartlett!met!

Remembering!(1932)!en!de!Duitse!kunsthistoricus!Aby!Warburg!met!het!concept!

Mnemosyne!(1927)!die!als!eerste!wetenschappers!herinnering!definieerden!als!een!

cultureel!en!maatschappelijk!fenomeen:!geen!herinnering!zonder!maatschappelijke!

en/of!sociale!kaders!en!structuren,!en!de!betekenis!van!herinnering!kan!niet!anders!dan!

in!de!context!van!die!kaders!en!structuren!worden!gezien.6!Er!bestaat!dus!zoiets!als!een!

sociaal!referentiekader!waarbinnen!herinneringen!worden!vormgegeven.!Dat!geldt!voor!

individuele!herinneringen,!maar!evengoed!voor!herinneringen!binnen!een!bepaalde!

groep:!het!zogeheten!collectief!geheugen.!Daarbij!gaat!het!niet!om!wat!mensen!binnen!

een!groep!zich!kunnen!herinneren,!maar!wat!ze!zich!wíllen!herinneren!en!wat!binnen!

dat!sociale!referentiekader!past!–!een!wezenlijk!verschil.!Daarmee!wordt!een!bepaald!

gemeenschappelijk!verleden!aangeleerd.!Het!collectief!geheugen!is!dus!een!

cultuurfenomeen,!geen!fysiek!fenomeen.!Een!aardig!voorbeeld!van!de!werking!van!het!

collectief!geheugen!is!het!Nederlands!voetbalelftal!dat!op!het!wereldkampioenschap!in!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Voor!een!inleiding!op!het!wetenschappelijk!vertoog!over!herinnering!(of!zoals!in!het!Engels:!

memory)!verwijs!ik!naar!de!bloemlezing!van!Anna!Green!over!dit!onderwerp!(Anna!Green,!

Cultural$history.$Theory$and$history!(Basingstoke!2008)!99g116).!Voor!meer!diepgang!biedt!de!

beredeneerde!literatuurlijst!over!geheugen!en!herinnering!van!Willem!Frijhoff!uitkomst!(Willem!

Frijhoff,!‘Selectieve!literatuurlijst!rond!geheugen!en!herinnering’!in:!Idem,!De$mist$van$de$

geschiedenis.$Over$herinneren,$vergeten$en$het$historisch$geheugen$van$de$samenleving$(Nijmegen!

2011)!83g89).!
6!Willem!Frijhoff,!‘Religie!en!de!mist!van!de!geschiedenis.!Hoe!behoefte!aan!herinnering!onze!

cultuur!transformeert’!in:!Idem,!De$mist$van$de$geschiedenis.$Over$herinneren,$vergeten$en$het$

historisch$geheugen$van$de$samenleving$(Nijmegen!2011)!57g82,!aldaar!70g71.!
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1974!als!tweede!eindigde.!Vraag!een!willekeurige!Nederlandse!voetballiefhebber!hoe!

diegene!zich!dat!elftal!herinnert!en!die!persoon!zal!onvermijdelijk!wijzen!op!de!

schoonheid!van!dat!team:!het!baanbrekende!totaalvoetbal,!de!nimmer!aflatende!

aanvalslust!en!de!geniale!ingevingen!van!spelers!als!Johan!Cruijff!en!Willem!van!

Hanegem.!Maar!dat!ongekende!hardheid,!intimidatie!en!bikkelharde!overtredingen!ook!

belangrijke!wapens!van!het!elftal!waren,!daar!heeft!bijna!niemand!het!meer!over.7!Niet!

omdat!van!die!schaduwzijde!geen!bewijzen!zijn!–!een!gang!naar!de!videoarchieven!

volstaat!immers!al!–,!wel!omdat!Nederlandse!voetballiefhebbers!over!het!algemeen!die!

kant!niet!wíllen!herinneren;!het!past!niet!in!het!sociale!referentiekader!waarin!het!

kennelijk!louter!draait!om!al!het!moois.!Dat!het!begrip!collectief!geheugen!sterk!

samenhangt!met!een!begrip!als!identiteit!zal!niemand!verbazen:!wat!men!zich!wil!

herinneren,!kan!niet!los!worden!gezien!van!wat!of!wie!men!wil!zijn.!

! Het!collectief!geheugen!is!eveneens!nauw!verwant!aan!de!term!toegeigening,!

hoewel!die!laatste!pas!veel!later!–!vanaf!de!jaren!tachtig!van!de!twintigste!eeuw!–!een!

plekje!heeft!weten!te!veroveren!in!het!wetenschappelijke!onderzoeksveld!naar!

herinnering.8!De!historicus!Willem!Frijhoff,!een!specialist!op!het!gebied!van!culturele!

dynamiek,!gebruikt!de!term!toegeigening!om!het!verschil!tussen!geschiedenis!en!

herinnering!te!duiden.9!Daarbij!draait!het!niet!om!de!historische!context!(ofwel!

maatschappelijke!inbedding!–!het!bestaansrecht!van!de!historicus,!zou!je!kunnen!

zeggen),!maar!de!vorm!waarin!individuen!of!groeperingen!zich!de!sporen!van!het!

verleden!als!op!henzelf!betrokken!toegeigenen!en!ze!daarmee!tot!hun!eigen!geschiedenis!

(herinnering)!maken.!In!zijn!oratie!Herinneren$als$kunst$van$vergeten!legt!Frijhoff!uit!dat!

dit!een!proces!is!van!selecteren.10!In!dat!proces!draait!het!om!de!vraag!wat!we!willen!

herinneren!en!tegelijkertijd!ook!om!wat!we!niet!willen!herinneren!–!wat!vergeten!dient!

te!worden!dus.!Het!klinkt!paradoxaal,!maar!juist!het!vergeten,!hetgeen!wat!buiten!

beschouwing!wordt!gelaten,!geeft!een!herinnering!vorm.!Op!die!manier!wordt!een!eigen!

geschiedenis!geconstrueerd.!Laten!we!ter!illustratie!nog!eens!het!Nederlands!

voetbalelftal!van!1974!erbij!nemen.!Een!duidelijke!selectie!van!het!verleden!heeft!dat!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Auke!Kok,!1974.$Wij$waren$de$besten!(6e!druk;!Amsterdam!2004)!137g183.!
8!Willem!Frijhoff,!‘Toeëigening:!van!bezitsdrang!naar!betekenisgeving’,!Trajecta!6!(1997)!99g

118,!aldaar!100g101.!
9!Willem!Frijhoff,!‘Herinneren!als!kunst!van!vergeten.!Hoe!wij!al!dan!niet!bewust!onze!

geschiedenis!selecteren’!in:!Idem,!De$mist$van$de$geschiedenis.$Over$herinneren,$vergeten$en$het$

historisch$geheugen$van$de$samenleving$(Nijmegen!2011)!10g31,!aldaar!11.!
10!Ibidem,!10g31.!
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team!zo!legendarisch!gemaakt,!tot!een!symbool!voor!de!schoonheid!van!het!voetbal.!De!

aspecten!die!daarbij!niet!bruikbaar!zijn!of!de!ploeg!zelfs!in!diskrediet!zouden!kunnen!

brengen,!zoals!de!grove!overtredingen,!worden!daarbij!‘vergeten’!omdat!ze!niet!in!het!

heersende!beeld!passen.!

!

Terug!naar!erfgoed,!ook!een!veel!bediscussieerde!term!die!misschien!nog!wel!het!best!

kan!worden!omschreven!als!dat!wat!voor!een!bepaalde!groep!genoeg!waarde!heeft!om!

te!bewaren!voor!(ofwel:!over!te!dragen!aan)!een!volgende!generatie.11!Bovendien!een!

term!die!in!dit!verband!niet!kan!ontbreken.!Juist!omdat!erfgoed!begrippen!zoals!

collectief!geheugen,!identiteit!en!toegeigening!handen!en!voeten!geeft!door!middel!van!

liederen,!verhalen,!standbeelden,!theater,!tradities,!herdenkingen!en!feestdagen.!Erfgoed!

speelt!een!prominente!rol!bij!de!vorming!van!het!collectief!geheugen!door!een!bepaald!

beeld!van!het!verleden!op!te!roepen!en!selecteren!is!daarbij!het!toverwoord.!Daarvan!is!

deze!casus!–!met!het!toneelstuk,!lied,!standbeeld!en!de!jaarlijks!terugkerende!culturele!

dag!–!een!treffend!voorbeeld.!

Als!het!over!erfgoed!gaat,!komt!onvermijdelijk!het!lieux$de$mémoiregconcept!van!

de!Franse!historicus!Pierre!Nora!om!de!hoek!kijken.!Onder!supervisie!van!Nora!werden!

tussen!1984!en!1992!zeven!delen!uitgegeven!van!het!onderzoek!van!Nora!en!collega’s!

naar!Franse!herinneringsplaatsen,!de!lieux$de$mémoire.12!De!aard!van!die!‘plaatsen’!

(tussen!aanhalingstekens!omdat!het!naast!materieel!erfgoed!ook!over!immateriële!

herinneringsplaatsen!gaat)!is!zeer!uiteenlopend,!van!het!Verdun!waar!een!van!

bloedigste!veldslagen!van!de!Eerste!Wereldoorlog!werd!uitgevochten13!tot!de!

Eiffeltoren.14!Soms!is!het!zelfs!wat!abstract,!zoals!de!wielerronde!Tour!de!France15!of!de!

Franse!driekleur.16!Maar!stuk!voor!stuk!hebben!ze!gemeen!dat!ze!op!een!bepaalde!

manier!een!appèl!doen!op!het!Franse!natiebesef:!de!herinneringsplaatsen!staan!symbool!

voor!het!grotere,!Franse!verhaal!en!hebben!een!zekere!politieke!relevantie!die!–!al!dan!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Willem!Frijhoff,!‘Cultureel!erfgoed!in!wording.!Europa’s!identiteit!in!verleden!en!toekomst’!in:!

Idem,!Dynamisch$erfgoed!(Amsterdam!2007)!55g75,!aldaar!58g59.!
12!Pierre!Nora!ed.,!Les$lieux$de$mémoire!7!delen,!3!banden!(Parijs!1984g1992).!
13!Antoine!Prost,!‘Verdun’!in:!Pierre!Nora!ed.,!Les$Lieux$de$mémoire.!Les$France!deel!2,!band!3!

(Parijs!1984)!111g141.!
14!Henri!Loyrette,!‘La!tour!Eiffel’!in:!Pierre!Nora!ed.,!Les$Lieux$de$mémoire.!Les$France!deel!3,!band!

3!(Parijs!1984)!474g503.!
15!Georges!Vigarello,!‘Le!Tour!de!France’!in:!Pierre!Nora!ed.,!Les$Lieux$de$mémoire.!Les$France!

deel!3,!band!2!(Parijs!1984)!884g925.!
16!Raoul!Girardet,!‘Les!trois!Couleurs’!in:!Pierre!Nora!ed.,!Les$Lieux$de$mémoire,$La$République$

deel!1!(Parijs!1984)!5g35.!
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niet!bewust!–!wordt!ingezet!om!de!Franse!identiteit!te!definiëren.!Frijhoff!spreekt!zelfs!

van!een!‘autonome!identiteitsfabriek’17!en!een!bepaald!‘politiek!finalisme’.18!Eenzelfde!

identiteitsvormend!mechanisme!is!zichtbaar!in!het!werk!van!de!Engelse!historici!Eric!

Hobsbawm!en!Terence!Ranger.!In!The$invention$of$tradition!wordt!aangetoond!dat!veel!

tradities!die!tegenwoordig!worden!beschouwd!als!oud!en!diepgeworteld!in!

werkelijkheid!betrekkelijk!nieuwe!constructies!zijn,!van!bovenaf!opgelegd!en!met!als!

doel!continuïteit!met!het!verleden!te!suggereren.19!

Bij!dit!soort!concepten!gaat!het!dus!om!geschiedenis!waaraan!een!bepaalde!

betekenis!wordt!gegeven!om!continuïteit!tussen!het!heden!en!verleden!te!suggereren,!

om!daarmee!vervolgens!een!(nationale)!identiteit!te!boetseren!–!het!is!zo’n!

toegeëigende!geschiedenis!als!door!Frijhoff!omschreven.!Naar!aanleiding!van!de!sterk!

veranderende!Nederlandse!samenleving!kreeg!het!Franse!concept!in!ons!land!navolging!

onder!leiding!van!historicus!Henk!Wesseling.20!Met!de!vierdelige!reeks!Plaatsen$van$

herinnering21$leveren!tal!van!Nederlandse!historici!‘een!bijdrage!aan!de!discussie!over!

de!historische!canon,!de!Nederlandse!identiteit!en!het!vaderlandse!verleden’.22!Net!als!

hun!Franse!voorgangers!hebben!zij!gekozen!voor!een!breed!pallet!aan!

herinneringsplaatsen!–!overigens!enkel!materieel!erfgoed!in!dit!geval.!Van!het!

Erasmushuis!in!de!Belgische!stad!Brussel23!tot!Ambon,!het!hedendaagse!Indonesië,24!tot!

de!Afsluitdijk.25!Maar!wel!steeds!voor!plekken!die!door!hen!worden!beschouwd!als!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Willem!Frijhoff,!‘Plaatsen!van!herinnering:!van!Frankrijk!via!Nederland!naar!Europa.!Succes!

en!nut!van!een!concept’!in:!Idem,!De$mist$van$de$geschiedenis.$Over$herinneren,$vergeten$en$het$

historisch$geheugen$van$de$samenleving$(Nijmegen!2011)!32g56,!aldaar!48.!
18!Ibidem,!50.!
19!Eric!Hobsbawm,!‘Introduction:!inventing!traditions’!in:!Eric!Hobsbawm!en!Terence!Ranger!ed.,!

The$invention$of$tradition$(20e!druk;!Londen!2012)!1g14,!aldaar!1g2.!
20!H.L.!Wesseling,!‘Plaatsen!van!herinnering:!een!nieuwe!visie!op!het!verleden.!Algemene!

inleiding!bij!de!reeks’!in:!Wim!Blockmans!en!Herman!Pleij!ed.,!Plaatsen$van$herinnering.$

Nederland$van$prehistorie$tot$Beeldenstorm!(Amsterdam!2007)!15g21,!aldaar!17g18.!
21!H.L.!Wesseling!ed.,!Plaatsen$van$herinnering!4!delen!(Amsterdam!2005g2007).!
22!Wesseling,!‘Plaatsen!van!herinnering:!een!nieuwe!visie!op!het!verleden.!Algemene!inleiding!bij!

de!reeks’,!21.!
23!Ari!Wesseling,!‘Anderlecht:!het!Erasmushuis,!1521.!Humanisme!in!de!Lage!Landen’!in:!Wim!

Blockmans!en!Herman!Pleij!ed.,!Plaatsen$van$herinnering.$Nederland$van$prehistorie$tot$

Beeldenstorm!(Amsterdam!2007)!446g459.!
24!Gerrit!Knaap,!‘Ambon:!vesting!Amsterdam’!in:!Maarten!Prak!ed.,!Plaatsen$van$herinnering.$

Nederland$in$de$zeventiende$en$achttiende$eeuw!(Amsterdam!2006)!190g201.!
25!MariegLouise!ten!HorngVan!Nispen,!‘De!Afsluitdijk.!De!drooglegging!van!de!Zuiderzee’!in:!Wim!

van!den!Doel!ed.,!Plaatsen$van$herinnering.$Nederland$in$de$twintigste$eeuw!(Amsterdam!2005)!

32g44.!
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‘belangrijk!voor!ons!vaderlands!verleden’.26!Of!dat!nu!is!vanwege!het!humanisme,!de!

Verenigde!Oostindische!Compagnie!of!de!drooglegging!van!de!Zuiderzee.!Wat!opvalt!is!

niet!alleen!de!rol!die!het!erfgoed!–!een!identiteitsvormend!middel,!bepalend!voor!het!

collectief!geheugen!–!wordt!toegedicht,!maar!vooral!ook!het!gebrek!aan!marginale!

geschiedenissen!(of!eigenlijk:!herinneringen).!Hetzelfde!valt!te!zeggen!over!de!canon!

van!de!Nederlandse!geschiedenis!–!in!feite!ook!een!soortgelijk!concept!als!dat!van!Nora!

–!die!in!2007!werd!gepresenteerd!voor!het!primair!en!secundair!onderwijs.27!In!vijftig!

vensters!gaat!het!over!van!alles!en!nog!wat,!van!Spinoza!tot!Annie!M.G.!Schmidt!en!van!

de!Beeldenstorm!tot!de!invoering!van!de!euro.!Maar!wel!steeds!over!personen,!plaatsen!

of!gebeurtenissen!waarmee!iets!bijzonders!is!of!waaraan!op!zijn!minst!een!bepaalde!

symbolische!waarde!kan!worden!toegekend.!Over!de!gewone!man!of!het!

plattelandsleven!in!pakweg!Reusel,!Vierlingsbeek!of!Coevorden!geen!woord.!Laat!staan!

over!Toon!van!Els!of!andere!mensen!uit!de!kantlijn!van!de!samenleving.!

!

Concepten!als!lieux$de$mémoire,!diens!Nederlandse!navolgers!en!invention$of$tradition!

wekken!de!indruk!dat!alleen!mensen,!plaatsen!en!gebeurtenissen!waaraan!een!bepaald!

belang!kan!worden!toegekend!in!aanmerking!komen!om!opgenomen!te!worden!in!het!

collectief!geheugen,!om!uit!te!groeien!tot!erfgoed.!Zulke!theorieën!impliceren!dat!er!voor!

de!regionale!of!marginale!geschiedenissen!geen!plaats!is!en!bovenal!suggereren!ze!dat!

erfgoed!een!politiek!gemotiveerd!fenomeen!is!waarbij!het!verleden!door!gezaghebbende!

partijen!min!of!meer!wordt!misbruikt!voor!een!hoger!doel.!Dat!het!eerste!niet!waar!is,!

blijkt!wel!uit!de!regionale!en!marginale!geschiedenissen!die!alsnog!hun!weg!naar!het!

publiek!hebben!weten!te!vinden,!zoals!het!werk!van!de!wetenschapper!Joep!Leerssen!

over!het!Limburgse!regionalisme28!of!in!dit!geval!het!levensverhaal!van!Toon!van!Els.!

Het!maakt!het!des!te!interessanter!te!onderzoeken!op!welke!wijze!dat!tot!stand!is!

gekomen.!

De!institutionalisering!van!Toon!bewijst!ook!dat!de!tweede!aanname!onterecht!is:!

het!zijn!niet!de!gezagvoerders!die!Toon!op!een!voetstuk!hebben!gezet,!maar!de!mensen!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!Wesseling,!‘Plaatsen!van!herinnering:!een!nieuwe!visie!op!het!verleden.!Algemene!inleiding!bij!

de!reeks’,!20.!
27!De!canon!van!Nederland,!online!te!raadplegen!op:!http://www.entoen.nu![Laatst!

geraadpleegd!op:!28!april!2015].!
28!Joep!Leerssen,!‘Een!beetje!buitenland.!Nederlandse!natievorming!en!Limburgs!regionalisme’,!

Studies$over$de$sociaal?economische$geschiedenis$van$Limburg.$Jaarboek$van$het$Sociaal$Historisch$

Centrum$voor$Limburg!52!(2007)!47g66.!
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uit!het!dorp!zelf.!De!tweede!hypothese!wordt!bovendien!weerlegd!door!onder!anderen!

de!historicus!Kees!Ribbens,!die!nauwgezet!onderzoek!heeft!verricht!naar!de!alledaagse!

historische!cultuur!in!Nederland!na!de!Tweede!Wereldoorlog.29!In!een!korte!maar!

bondige!uiteenzetting!over!het!internationale!wetenschappelijke!discours!rondom!

erfgoed!herkent!hij!inderdaad!dergelijke!negatieve!connotaties,!maar!veegt!Ribbens!die!

vervolgens!grotendeels!van!tafel!door!te!verwijzen!naar!het!werk!van!de!Engelse!

historicus!Raphael!Samuel.30!Die!merkt!in!zijn!Theatres$of$memory!op!dat!erfgoed!en!

geschiedenis!in!het!algemeen!juist!heel!democratisch!van!aard!is:!het!is!het!werk!van!

duizenden!verschillende!handen.31!Samuel!legt!aan!de!hand!van!een!keur!aan!

voorbeelden!uit!dat!het!idee!dat!geschiedenis!wordt!vormgegeven!door!enkel!academici!

achterhaald!is!en!bovendien!nogal!bekrompen:!een!lied,!stamboomonderzoek!of!een!

schilderij!hoeft!niet!minder!bepalend!te!zijn!voor!onze!omgang!met!het!verleden.32!In!

het!verlengde!daarvan!constateert!Ribbens!dat!de!alledaagse!historische!cultuur!–!

waaronder!dus!ook!erfgoed!valt!–!een!‘complexe!aangelegenheid’!is!en!enkel!empirisch!

onderzoek!daarin!inzicht!kan!verschaffen.33!Iedere!situatie!is!immers!weer!anders!en!

kent!zijn!eigen!krachtenveld.!Daarbij!gaat!het!niet!alleen!om!factoren!op!macroniveau,!

zoals!het!almaar!veranderende!wetenschappelijke!discours!en!de!toenemende!welvaart,!

maar!zeker!ook!om!bewegingen!op!microniveau:!factoren!als!opvoeding!en!

vrijetijdsbesteding!kunnen!evengoed!een!belangrijke!rol!spelen.!

Door!op!zoek!te!gaan!naar!antwoorden!op!de!vraag!hoe!Toon!heeft!kunnen!

uitgroeien!tot!erfgoed!en!in!hoeverre!hij!daarmee!een!plek!verwierf!in!het!collectief!

geheugen!van!Oploo,!hoop!ik!mijn!steentje!bij!te!dragen!aan!dit!empirisch!onderzoek.!

Dat!vraagstuk!is!niet!alleen!interessant!omdat!het!op!het!eerste!oog!zo!vol!

tegenstrijdigheden!zit,!maar!ook!vanwege!het!alledaagse!karakter!ervan:!zoals!uitgelegd!

in!de!proloog!is!er!geen!sprake!geweest!van!een!nauwgezette!speurtocht!naar!erfgoed!

dat!de!moeite!van!het!onderzoeken!waard!is,!maar!is!tamelijk!willekeurig!erfgoed!

gekozen.!Het!maakt!het!uitermate!geschikt!als!casus!in!een!onderzoek!naar!de!

totstandkoming!van!de!alledaagse!historische!cultuur.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!Kees!Ribbens,!Een$eigentijds$verleden.$Alledaagse$historische$cultuur$in$Nederland,$1945?2000$

(Hilversum!2002).!
30!Ibidem,!29g33.!
31!Raphael!Samuel,!Theatres$of$memory.$Volume$1:$Past$and$present$in$contemporary$culture!

(Londen!1994)!18.!
32!Ibidem,!3g48.!
33!Ribbens,!Een$eigentijds$verleden,!52.!
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Volgens!de!DuitsgAmerikaanse!historicus!Wulf!Kansteiner!wordt!het!collectief!geheugen!

gevormd!door!een!volmaakte!driehoeksverhouding!tussen!wat!hij!omschrijft!als!het!

object,!de!‘makers’!en!de!‘gebruikers’.34!Dit!onderzoek!is!er!niet!om!vast!te!stellen!of!die!

verhouding!in!het!geval!van!de!gekozen!casus!volmaakt!is!of!niet,!zoals!het!überhaupt!

niet!beoogt!om!een!oordeel!!te!vellen!over!de!omgang!van!Oploo!met!de!nagedachtenis!

aan!Toon!van!Els.!Enkel!en!alleen!hoop!ik!door!die!nagedachtenis!te!onderzoeken!een!

bijdrage!te!leveren!aan!een!breder!debat,!eentje!over!de!vorming!van!erfgoed!en!

daarmee!dus!ook!het!collectief!geheugen!en!de!alledaagse!historische!cultuur.!

Desondanks!doet!de!driehoeksverhouding!van!Kansteiner!–!of!ten!minste!

tweederde!daarvan!–!voor!mijn!onderzoek!wel!degelijk!ter!zake.!Zonder!object!immers!

geen!erfgoed,!zonder!de!‘makers’!evenmin.!Hoewel!de!‘gebruikers’!inderdaad!ook!een!

prominente!positie!innemen!–!zonder!publiek!geen!Tôntjesdag,!even!heel!kort!door!de!

bocht!gezegd!–!spelen!zij!in!dit!onderzoek!slechts!een!zeer!bescheiden!rol.!Dat!heeft!er!

alles!mee!te!maken!dat!ik!me!focus!op!de!totstandkoming!van!het!erfgoed!en!niet!zozeer!

op!de!perceptie!of!de!mate!van!succes!daarvan.!

Om!die!reden!krijgen!met!name!de!eerste!twee!componenten!–!het!object!en!de!

‘makers’!–!ruim!baan.!In!het!eerste!hoofdstuk!te!beginnen!met!het!object,!het!historisch!

verhaal!over!het!leven!van!Toon.!Wat!weten!we?!Wat!is!er!waar!van!de!verhalen!die!

worden!verteld!en!wat!niet?!Dat!is!niet!alleen!een!inleiding!op!wat!komen!gaat,!maar!

zelfs!een!noodzakelijke!aangelegenheid:!wie!echt!wil!begrijpen!hoe!erfgoed!zich!

ontwikkelt,!moet!ook!weten!waarop!het!is!gebaseerd.!Over!het!leven!van!Toon!is!al!het!

een!en!ander!geschreven,!maar!een!nadere!blik!leert!dat!vrijwel!altijd!dezelfde!drie!

auteurs!worden!geciteerd!of!geparafraseerd.!Daarbij!gaat!het!om!publicaties!van!P.Th.!

Builtjes!(in!1924),35!Willem!F.!Christiaans!(1969)36!en!Sjang!Hoeijmakers!(1988).37!Met!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34!Wulf!Kansteiner,!‘Finding!meaning!in!memory:!a!methodological!critique!of!collective!memory!

studies’,!History$and$theory!41!(2002)!179g197,!aldaar!196g197.!
35!P.Th.!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg.!Een!schets!uit!NoordgLimburg’,!Peel$en$Maas.$Weekblad$voor$

Venray,$Horst$en$omstreken,!14!augustus!1924.!
36!Willem!F.!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!Boxmeers$Weekblad,!7!februari!1969.!Willem!F.!

Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!Boxmeers$Weekblad,!21!februari!1969.!Willem!F.!Christiaans,!

‘Toontje!de!Dwerg’,!Boxmeers$Weekblad,!28!februari!1969.!
37!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd.!
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name!de!bijdrage!van!Hoeijmakers!is!zeer!waardevol,!omdat!het!fundament!van!zijn!

werk!bestaat!uit!meer!dan!zeventig!reacties!van!mensen!(veelal!ooggetuigen)!die!

reageerden!op!zijn!oproep!om!hun!ervaringen!te!delen.!Daarmee!onderscheidt!

Hoeijmakers!zich!van!Builtjes!en!Christiaans,!die!grotendeels!teren!op!enkel!hun!eigen!

herinnering.!Door!dit!drietal!sleutelpublicaties!in!historisch!perspectief!te!plaatsen,!

hoop!ik!het!anekdotische!karakter!ervan!te!overstijgen.!

Contextualiseren!is!dus!belangrijk.!Nu!is!dat!sowieso!een!van!de!voornaamste!

taken!van!een!historicus,!maar!omdat!in!dit!onderzoek!een!traject!zal!worden!afgelegd!

dat!loopt!van!1865!(het!geboortejaar!van!Toon)!tot!2014!(de!elfde!Tôntjesdag)!is!het!

nog!eens!extra!van!belang!om!inzichtelijk!te!maken!wat!er!op!welk!moment!gebeurde!en!

vooral!in!welke!context.!Dat!zal!blijken!in!het!tweede!hoofdstuk,!dat!loopt!vanaf!de!dood!

van!Toon!in!1924!tot!het!begin!van!de!jaren!negentig,!een!tijdsbestek!van!zo’n!kleine!

zeventig!jaar.!Hoewel!het!levensverhaal!van!Toon!dan!nog!niet!heel!veel!meer!is!dan!een!

sluimerend!volksverhaal,!blijkt!het!tegelijkertijd!een!terugkerend!thema.!Bovendien!

maken!we!in!dit!hoofdstuk!nader!kennis!met!Builtjes,!Christiaans!en!Hoeijmakers,!die!

gerust!de!‘makers’!avant$la$lettre!kunnen!worden!genoemd.!

Vanaf!1992!komt!een!opmerkelijk!soort!institutionalisering!op!gang.!Eerst!komt!

er!een!toneelstuk!over!het!leven!van!Toon,!daarna!een!lied!(in!1994)!en!in!2003!krijgt!

Toon!zijn!eigen!standbeeld.!Dat!is!ook!het!startsein!voor!de!nog!altijd!jaarlijks!

terugkerende!Tôntjesdag.!Voor!die!fenomenen!én!hun!‘makers’!ruim!baan!in!het!derde!

en!laatste!hoofdstuk,!waarin!ik!voor!een!belangrijk!deel!gebruikmaak!van!primaire!

bronnen.!Onderzoek!naar!de!herontdekking!van!Toon!is!immers!nog!niet!gedaan!–!

krantenartikelen!zoals!die!in!regionaal!dagblad!De$Gelderlander!ontberen!te!veel!aan!

diepgang!om!als!serieus!fundament!te!fungeren.!Heel!gek!is!dat!overigens!niet,!gezien!

het!feit!dat!het!culturele!leven!van!Oploo!niet!in!het!brandpunt!van!(wetenschappelijk)!

onderzoek!ligt.!Bovendien!is!de!herontdekking!van!Toon!een!vrij!recent!fenomeen,!wat!

het!van!de!andere!kant!een!stuk!eenvoudiger!maakt!om!een!en!ander!te!reconstrueren.!

Directe!betrokkenen!zijn!immers!nog!in!leven!en!kunnen!dus!benaderd!worden!voor!

antwoorden.!Dat!is!dan!ook!wat!ik!heb!gedaan:!over!het!toneelstuk,!het!lied,!het!

standbeeld!en!het!cultureel!evenement!komen!mensen!aan!het!woord!die!op!wat!voor!

manier!dan!ook!een!prominente!bijdrage!hebben!geleverd,!de!‘makers’!dus.!Zo!vertelt!

Henny!Lenkens!over!het!door!hem!geschreven!toneelstuk,!terwijl!OEFgvoorman!Vin!

Baltussen!herinneringen!ophaalt!aan!het!lied!dat!hij!voor!zijn!band!schreef.!Jos!



!

!

18!

Verbeeten,!toenmalig!burgemeester!van!Sint!Anthonis,!geeft!een!inkijkje!in!de!

opmerkelijke!rol!die!hij!speelde!bij!de!totstandkoming!van!het!standbeeld.!Tiny!

Hendriks,!spreekstalmeester!van!Tôntjesdag,!komt!aan!het!woord!over!het!jaarlijkse!

evenement!dat!naar!Toon!is!vernoemd.!Tot!slot!vertellen!toneelspeler!Marc!Ermens!en!

OEFgzanger!Guido!Rutten!over!hun!ervaringen.!Die!laatste!twee!speelden!een!minder!

prominente!rol!dan!de!eerdergenoemden,!maar!waren!ieder!op!hun!eigen!manier!wel!

nauw!betrokken!bij!de!gebeurtenissen.!Zij!kunnen!voor!de!nodige!relativering!zorgen,!

want!wie!enkel!de!prominenten!ondervraagt,!loopt!het!gevaar!een!al!te!eendimensionaal!

beeld!te!scheppen.!Met!de!interviews!sluipen!ook!zo!nu!en!dan!wat!biografische!

elementen!in!het!onderzoek.!Dat!lijkt!op!het!eerste!oog!misschien!wat!overbodig,!maar!

om!de!motieven!van!de!geïnterviewden!echt!te!kunnen!doorgronden,!is!dat!soms!

noodzakelijk.!

Het!is!wat!pretentieus!om!die!interviews!te!categoriseren!als!orale!geschiedenis:!

vooral!ben!ik!door!middel!van!de!vraaggesprekken!op!zoek!gegaan!naar!de!motieven!

van!de!hoofdrolspelers!en!wat!daarbij!zoal!meespeelde.!Bij!een!gebrek!aan!die!

informatie!heb!ik!als!het!ware!mijn!eigen!primaire!bronnen!gecreëerd,!maar!groter!dan!

dat!moet!het!ook!niet!worden!gemaakt.38!Een!risico!van!herinneringen!is!dat!ze!gekleurd!

worden!door!latere!ervaringen.!Dat!heb!ik!waar!mogelijk!ondervangen!met!artikelen!uit!

onder!meer!dagblad!De$Gelderlander!en!met!name!de!persoonlijke!archieven!van!

Lenkens!en!Hendriks.!Lenkens!heeft!niet!alleen!talloze!krantenartikelen!uit!de!periode!

van!het!toneelstuk!bewaard,!maar!hield!in!die!tijd!ook!een!dagboek!bij!en!heeft!

bovendien!een!map!vol!briefwisselingen!en!notulen!bewaard.!Ook!Hendriks,!nauw!

betrokken!bij!zowel!de!totstandkoming!van!het!standbeeld!als!de!Tôntjesdag,!beschikt!

over!een!dergelijk!archief!vol!briefwisselingen,!notulen!en!andere!bruikbare!

documentatie.!De!ruimhartige!medewerking!!van!Lenkens!en!Hendriks,!die!zonder!

restricties!hun!archieven!ter!beschikking!stelden,!biedt!een!belangrijke!ondersteuning!

bij!de!reconstructie!van!het!krachtenveld!rondom!Toon.!

In!de!conclusie!presenteer!ik!mijn!belangrijkste!bevindingen,!waarna!ik!in!de!

epiloog!toch!nog!even!terugkom!op!de!‘gebruikers’.!Hoewel!zij!geen!onderwerp!van!

studie!waren,!heb!ik!gedurende!mijn!onderzoek!toch!op!een!opvallende!manier!kennis!

gemaakt!met!een!aantal!van!hen!–!reflectie!daarop!is!dan!misschien!niet!representatief,!

dat!maakt!het!niet!direct!zinloos.! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38!Voor!de!complete!transcripties!van!alle!interviews,!zie!bijlage.!
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Hoofdstuk'1.'1865'–'1922:'Van'Toon'van'Els'tot'Tôntje'd’n'Dwerg'

Het!is!een!opvallende!kop!in!het!regionale!dagblad!De$Gelderlander,!in!het!voorjaar!van!

2009:!‘Tontje!d’n!Dwerg!blijkt!‘kasteelheer’’.39!Toon!van!Els,!de!verschoppeling!die!vele!

decennia!na!zijn!dood!is!uitgegroeid!tot!een!soort!cultheld!van!het!NoordgBrabantse!

dorpje!Oploo,!een!kasteelheer?!Hij,!de!gewezen!schaapherder!die!eindigde!als!zwerver!

en!die!bij!zijn!dood!niet!veel!meer!achterliet!dan!een!oude!kinderwagen!met!daarin!zijn!

complete!huisraad?!Hij,!de!man!die!sliep!met!de!hemel!als!zijn!dak?!

Maar!het!staat!er!toch!echt.!De!onthulling!blijkt!het!resultaat!van!omvangrijk!

onderzoek!van!De!Heerlyckheit!Plo,!de!lokale!heemkundevereniging!die!in!vijf!jaar!tijd!

de!complete!geschiedenis!van!235!Oploose!huizen!en!hun!bewoners!boven!water!weet!

te!krijgen.40!Toon!blijkt!een!kasteelheer!–!en!dat!is!nieuws.!Toon!mag!in!2009!dan!al!

bijna!negentig!jaar!dood!zijn,!zijn!nagedachtenis!is!nog!altijd!springlevend.!

!

Vanuit!historiografisch!oogpunt!is!dat!laatste!nog!wel!het!meest!interessant.!Het!baart!

niet!zozeer!opzien!dat!Toon!van!Els!–!misschien!wel!de!beroemdste!zwerver!van!de!Peel!

–!blijkt!te!zijn!geboren!in!een!kasteel,!maar!het!is!vooral!opmerkelijk!dat!die!ontdekking!

pas!in!2009!wordt!gedaan.!Het!toont!aan!hoe!wankel!het!historisch!fundament!is!waarop!

de!legende41!van!Toon!rust.!Een!geboortebewijs,!een!overlijdensakte!en!het!onderzoek!

van!de!Oploose!heemkundevereniging:!veel!verder!dan!dat!reiken!die!fundamenten!niet.!

Het!overgrote!deel!van!de!legendevorming!is!gebaseerd!op!de!overlevering.!Verslagen!

van!ooggetuigen!en!andersoortige!herinneringen!aan!Toon,!die!worden!doorgegeven!

van!generatie!op!generatie.!Meestal!gaat!dat!van!mond!op!mond!–!schriftelijke!

documentatie!is!zeldzaam.!En!als!die!er!al!is,!is!die!meestal!ook!weer!gebaseerd!op!

ooggetuigenverslagen.!De!historische!basis!is!dus!flinterdun.!Een!reconstructie.!

!

*!

!

Het!verhaal!van!Tôntje!d’n!Dwerg!begint!op!8!juli!1865,!als!een!jongen!ter!wereld!komt!

die!dan!nog!gewoon!Antoon!van!Els!wordt!genoemd!–!Antoon!wordt!in!de!volksmond!al!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!Henk!Baltussen,!‘Tontje!d’n!Dwerg!blijkt!‘kasteelheer’’,!De$Gelderlander,!31!maart!2009.!
40!Henk!Baltussen,!‘Geduldig!speuren!levert!Oploos!heem!schat!op’,!De$Gelderlander,!31!maart!

2009.!
41!Als!in!dit!onderzoek!wordt!gesproken!over!het!begrip!legende!wordt!daarmee!–!tenzij!anders!

vermeld!–!een!verhaal!bedoeld!dat!berust!op!volksoverlevering.!



!

!

20!

vlug!verbasterd!tot!Toon.42!Vader!Johannes!van!Els!(uit!1824)!is!geboren!en!getogen!in!

Oploo.43!Anna!Maria!van!den!Elzen!is!al!de!derde!vrouw!van!Johannes,!nadat!zijn!twee!

eerdere!echtgenotes!op!jonge!leeftijd!zijn!gestorven!(pas!28!en!37!jaar!oud).44!Anna!

Maria,!bijna!dertien!jaar!jonger!dan!Johannes,!is!geboren!in!Boekel!en!als!de!twee!op!17!

oktober!1864!in!het!huwelijk!treden,!betrekken!zij!een!woning!in!de!Sambeekse!Hoek,!

een!gebied!ten!noorden!van!Oploo!dat!dan!nog!tot!de!gemeente!Sambeek!behoort.45!

! Daar,!in!die!woning!aan!de!Grotestraat!1,!wordt!een!kleine!negen!maanden!later!

Toon!geboren,!het!eerste!kind!in!een!rij!van!tien!–!van!die!tien!kinderen!komen!er!

overigens!vier!nog!voor!hun!zevende!levensjaar!te!overlijden.46!Het!jonge!gezinnetje!

woont!in!een!deel!van!het!eeuwenoude!kasteel!Bekestein,!dat!gedeeld!wordt!met!nog!

ten!minste!twee!andere!huishoudens.47!Zie!hier!de!titelverklaring!van!het!artikel!in!De$

Gelderlander:!geboren!in!een!kasteel,!op!dat!moment!nog!inclusief!gracht!en!

ophaalbrug,48!kan!Toon!met!een!beetje!fantasie!inderdaad!een!kasteelheer!worden!

genoemd.!Maar!de!aanhalingstekens!zijn!toch!zeker!op!hun!plaats,!want!van!een!klassiek!

slot!bewoond!door!adel!is!immers!geen!sprake.!Laat!staan!dat!Toon!de!heer!des!huizes!

is.!

Opvallend!genoeg!is!Toon!–!anno!2015!zo!onlosmakelijk!verbonden!met!Oploo!–!

dus!geboren!in!de!Sambeekse!Hoek!en!van!origine!helemaal!geen!Oploonaar.!Dat!

behoeft!echter!wel!enige!nuancering,!want!in!de!afgelopen!eeuwen!zijn!de!dorpsg,!

gemeenteg!én!parochiegrenzen!in!het!oostelijk!deel!van!NoordgBrabant!behoorlijk!grillig!

gebleken.!Zo!behoort!kasteel!Bekestein!in!de!tijd!van!Toon!tot!de!gemeente!Sambeek,!

maar!is!het!inmiddels!al!weer!ruim!zeventig!jaar!deel!van!het!dorp!Oploo.49!Bovendien!

zijn!de!banden!met!Oploo!ook!in!de!jaren!zestig!van!de!negentiende!eeuw!al!sterk:!de!

inwoners!van!kasteel!Bekestein!behoren!immers!tot!de!Oploose!parochie.50!Als!het!gezin!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42!Geboorteakte!Antoon!van!Els,!Brabants!Historisch!Informatie!Centrum:!toegangsnr.!50:!inv.!

nr.!6932,!akte!16.!
43!Cor!Verberk,!Alle$Minse$van$Oploo!deel!4!(Oploo!2010)!29.!
44!Ibidem.!
45!Ibidem.!
46!Ibidem.!
47!Ibidem,!21.!
48!Cor!Verberk,!Alle$Minse$van$de$Sambeekse$Hoek!deel!2!(Oploo!2013)!9.!
49!Harm!Douma,!‘Toontje’,!De$Gelderlander,!4!april!2009.!
50!Verberk,!Alle$Minse$van$de$Sambeekse$Hoek!2,!9.!



!

!

21!

Van!ElsgVan!den!Elsen!op!25!april!1866!verhuist,!is!het!dan!ook!niet!onlogisch!dat!

Spekklef!18,!dan!nog!Bus!90!geheten,!te!Oploo!de!bestemming!is.51!

!

Daar,!aan!het!randje!van!de!Peel,!groeit!Toon!van!Els!op.!Het!is!nog!voor!de!massale!

heideontginningen!die!de!Peel!vanaf!1880!een!compleet!ander!aanzien!zullen!geven;!de!

Peel!is!dan!nog!hetzelfde!onherbergzame!en!vrijwel!onbegaanbaar!moerasgebied!als!de!

eeuwen!daarvoor.!Enkel!aan!de!boorden!van!dat!gebied!wonen!mensen,!al!zijn!het!er!

niet!veel.!Ter!illustratie:!in!de!gemeente!waartoe!Oploo!in!1879!behoort,!wonen!dan!

slechts!45!mensen!per!vierkante!kilometer,!tegenover!116!mensen!per!vierkante!

kilometer!in!2015.52!Door!primitieve!veeteelt!en!akkerbouw!voorzien!de!meesten!van!

die!mensen!in!hun!eigen!behoeften!–!er!is!niet!veel,!maar!het!is!allemaal!net!genoeg.53!

! Wanneer!precies!is!in!de!boeken!niet!terug!te!vinden,!maar!na!verloop!van!tijd!

moet!duidelijk!zijn!geworden!dat!Toon!geen!gewone!jongen!is.!Zijn!lichaamsgroei!blijft!

achter!bij!die!van!zijn!leeftijdsgenoten.!Jongens!worden!mannen,!meisjes!worden!

vrouwen,!maar!Toon!blijft!altijd!het!lichaam!van!een!kind!houden.!Hij!blijkt!te!lijden!aan!

dwerggroei;!Toon!is!een!‘klein!mens’,!zoals!het!officieel!heet.!Over!zijn!precieze!lengte!

zijn!de!bronnen!het!niet!eens.!De!ene!bron!spreekt!van!1.52!meter,54!de!andere!houdt!

het!op!1.34!meter.55!

!

Hoe!dan!ook,!groot!wordt!Toon!van!Els!niet!en!dat!is!in!de!Peel!van!de!negentiende!eeuw!

een!behoorlijke!handicap.!Met!zijn!geringe!lengte!is!hij!immers!niet!geschikt!voor!het!

zware!plattelandswerk.!Dat!hij!niet!kan!lezen!of!schrijven,!spreekt!ook!al!niet!in!zijn!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!Verberk,!Alle$Minse$van$Oploo!4,!29.!
52!Gezien!het!grillige!karakter!van!dorpsg!en!gemeentegrenzen!zou!een!vergelijking!in!absolute!

inwonersaantallen!tot!onduidelijkheid!kunnen!leiden,!vandaar!de!keuze!voor!deze!relatieve!

aantallen.!De!gegevens!zijn!gebaseerd!op!de!cijfers!van!Nederlandse!volkstellingen,!een!

samenwerking!van!onder!meer!het!Nederlands!Instituut!voor!Wetenschappelijke!

Informatiediensten!en!het!Centraal!Bureau!voor!de!Statistiek!(CBS)!(Uitkomsten!der!zesde!

tienjarige!volkstelling!in!het!Koningrijk!der!Nederlanden!op!den!een!en!dertigsten!December!

1879,!Nederlandse!volkstellingen,!online!te!raadplegen!op:!

http://www.volkstelling.nl/nl/volkstelling/jaarview/1879/index.html![Laatst!geraadpleegd!op:!

28!april!2015].)!en!die!van!het!CBS!(StatLine,!CBS,!online!te!raadplegen!op:!

http://statline.cbs.nl/statweb/![Laatst!geraadpleegd!op:!28!april!2015].).!
53!K.!Dilling,!De$Peelstreek.$Een$Nederlandsch$gebied$voor$landverhuizing$en$voedselproductie!

(Wageningen!1920)!5.!
54!Auteur!onbekend,!‘De!rieten!koffer!van!vroedvrouw!Mientje’,!De$Gelderlander,!20!mei!2000.!
55!Auteur!onbekend,!‘Ook!zonder!standbeeld!leeft!Tontje!d’n!Dwerg!voort!in!Oploo’,!De$

Gelderlander,!8!augustus!2002.!
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voordeel.!56!Uiteindelijk!wordt!Toon!schaapherder.57!Of!zoals!dat!in!het!plaatselijk!

dialect!heet:!schiëper!–!afgeleid!van!scheper,!zoals!het!vak!van!schaapherder!ook!wel!

wordt!genoemd.!In!dat!metier!is!zijn!handicap!geen!onoverkomelijk!probleem.!Zijn!korte!

benen!nopen!hem!tot!wat!kleinere!stappen!dan!de!gemiddelde!schaapherder,!maar!een!

goed!getrainde!herdershond!scheelt!een!hoop.!Bovendien!staat!het!hoeden!van!schapen!

bekend!als!een!echt!‘geduldwerkje’:!van!een!goede!herder!wordt!gezegd!dat!hij!‘nooit!

haast!mag!hebben’!en!zelfs!‘lui!moet!zijn’.58!Er!wordt!gezegd!dat!Toon!daarmee!in!de!

voetsporen!treedt!van!zijn!vader,!die!aan!zijn!boerderij!aan!de!Spekklef!een!flinke!kudde!

schapen!beheert,59!alhoewel!een!andere!bron!beweert!dat!Van!Els!sr.!zich!verhuurt!als!

dagloner!en!houtzager.60!

! Ongeacht!het!beroep!van!zijn!vader!ligt!de!keuze!van!Toon!voor!het!vak!van!

schaapherder!voor!de!hand.!Niet!alleen!omdat!Toon!door!zijn!handicap!niet!geschikt!is!

voor!het!overgrote!deel!van!het!boerenwerk!en!zijn!analfabetisme!hem!nog!verder!

beperkt,!maar!ook!omdat!in!de!Peel!de!behoefte!aan!schaapherders!traditioneel!groot!is.!

De!uitgestrekte!heidevelden!zijn!immers!uitermate!geschikt!als!graasweide!voor!de!

schaapkuddes.!En!juist!de!schapenteelt!is!van!groot!belang!in!de!Peel,!een!weinig!

welvarend!gebied.!Het!hebben!van!een!kudde!schapen,!dat!betekent!per!slot!van!

rekening!vlees!op!het!bord.!En!handel!natuurlijk:!in!wol,!vlees,!ooien!(vrouwenschapen)!

en!lammeren.!Maar!veel!belangrijker!dan!dat!is!nog!wel!de!mestproductie:!de!

hoeveelheid!mest!die!een!boer!kan!produceren,!bepaalt!hoeveel!land!hij!met!succes!kan!

bebouwen.!Dit!alles!tezamen!maakt!de!schapenteelt!tot!een!populair!vakgebied!en!

schaapherder!tot!een!veelgevraagd!beroep.61!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg’.!
57!Ibidem.!
58!Sjang!Hoeijmakers,!‘Verstoten!zwerver!na!66!jaar!nog!steeds!middelpunt!van!controverse’,!De$

Maaskanter,!26!juli!1988.!
59!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!137.!
60!Cor!Verberk,!Alle$Minse$van$Oploo!deel!3!(Oploo!2010)!233.!
61!Paulus!H.M.!Thissen,!Heideontginning$en$modernisering.$In$het$bijzonder$in$drie$Brabantse$

Peelgemeenten$1850?1940!(Utrecht!1993)!9.!
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Schaapherder!dus.!Het!lijkt!de!redding!voor!Toon!van!Els,!iemand!met!weinig!

mogelijkheden!in!een!geïsoleerd!gebied.!Maar!zoals!de!algehele!agrarische!

beroepsbevolking!vanaf!

halverwege!de!negentiende!

eeuw!achteruit!holt!(was!in!

1849!nog!ruim!44%!van!de!

mannelijke!beroepsbevolking!

werkzaam!in!de!agrarische!

sector,!dat!percentage!is!in!

1930!zo!goed!als!

gehalveerd62),!neemt!ook!het!

aantal!schaapherders!alleen!

maar!af.!Dat!laatste!heeft!

deels!te!maken!met!het!feit!

dat!vanaf!1880!de!grote!

vleesg!en!wolmarkten!van!

Londen!en!Parijs!steeds!meer!

concurrentie!krijgen!uit!

Argentinië!en!Australië.63!

Maar!bovenal!dragen!de!

spectaculaire!technologische!

vernieuwingen!bij!aan!het!

almaar!teruglopende!aantal!

mensen!dat!werkzaam!is!in!

de!agrarische!sector.!De!introductie!van!kunstmeststoffen!is!er!daar!een!van.!Nu!mest!in!

de!vorm!van!kunstmest!beschikbaar!is,!verdwijnt!het!veel!arbeidsintensievere!zelf!

vervaardigen!van!mest!uit!het!dagelijks!leven!van!de!Nederlandse!boer.64!Daarmee!sterft!

ook!langzaam!maar!zeker!het!beroep!van!schaapherder!uit.!Ook!omdat!door!de!

grootschalige!heideontginningen!het!aantal!hectaren!woeste!grond,!waaronder!dus!de!

heide!waarop!door!de!schapen!wordt!gegraasd,!flink!afneemt:!van!zo’n!700.000!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62!Quirinus!Jacobus!Munters,!De$stille$revolutie$op$het$agrarische$platteland.$Boeren$en$openbaar$

bestuur$1917?1986!(Assen!1989)!3.!
63!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!138.!
64!Thissen,!Heideontginning$en$modernisering,!10.!

Afbeelding41.4Toon4van4Els4met4schepersschopje.4
Foto4Sjang4Hoeijmakers,4Die$goeie$ouwe$tijd.$Het$leven$in$een$
Peeldorp$omstreeks$19004(Elsendorp41988).4Originele4bron4
en4datering4onbekend.4
!
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hectaren!in!1880!tot!nog!maar!250.000!in!1940.65!Vanzelfsprekend!maakt!dat!het!er!

voor!Toon!niet!gemakkelijker!op!om!aan!werk!te!geraken.!

!

En!dat!terwijl!het!voor!Toon!van!Els!toch!al!jarenlang!een!flink!karwei!is!om!een!baan!te!

vinden.!Waar!werk!is,!daar!is!Toon,!zo!lijkt!het!wel.!Hij!wisselt!–!nadat!hij!op!zijn!17e!het!

ouderlijk!huis!heeft!verlaten66!–!meerdere!keren!van!adres!in!Oploo,!maar!staat!ook!

tijdelijk!ingeschreven!in!het!nabijgelegen!Overloon.!Daarnaast!wordt!hij!als!

schaapherder!gesignaleerd!in!onder!meer!Wanroij!en!zelfs!de!Betuwe.67!Niet!uitgesloten!

kan!worden!dat!hij!tussendoor!al!kortere!of!langere!perioden!aan!het!zwerven!is!

geslagen.!

! Het!jaar!1900!luidt!het!begin!van!het!definitieve!zwerversleven!van!Toon!in.!Hij!

krijgt!ruzie!met!een!van!zijn!broers,!waar!Toon!op!dat!moment!in!de!schuur!verblijft!–!

hun!ouders!zijn!dan!al!een!hele!tijd!overleden.68!Inzet!van!de!ruzie!is!een!geldbedrag!dat!

Toon!van!zijn!broer!tegoed!zou!hebben,!maar!de!broer!kan!of!wil!hem!dat!bedrag!niet!

betalen.69!Toon!beschouwt!dat!als!onwil!en!wendt!zich!tot!de!pastoor!van!Oploose!

parochie,!Lambertus!Eycken,70!maar!ook!door!hem!wordt!Toon!niet!verder!geholpen.71!

Toon!ontsteekt!daarop!in!woede!en!besluit!op!een!nacht!bij!wijze!van!wraak!de!Oploose!

kerkdeuren!te!besmeuren!met!kalk!en!mest.72!Niet!veel!later!vertrekt!Toon!uit!de!schuur!

van!zijn!broer!en!laat!hij!ook!Oploo!achter!zich.73!

! In!de!vijf!jaren!die!volgen,!verdwijnt!Toon!grotendeels!van!de!radar.!Hij!vindt!nog!

een!paar!keer!kortstondig!emplooi!als!schaapherder!in!Horst!en!Gemert,!maar!in!1905!

lijkt!zijn!carrière!als!schaapherder!er!toch!echt!op!te!zitten.74!Wat!volgt!is!de!jarenlange!

zwerftocht!die!hem!uiteindelijk!zoveel!jaren!later!beroemd!zou!maken.!

Die!zwerftocht!is!een!keuze,!zo!zou!niet!lang!na!zijn!dood!in!een!plaatselijke!krant!

worden!gesuggereerd,!omdat!het!andere!leven!hem!niet!langer!bevalt.75!Erg!aannemelijk!

is!die!hypothese!niet!en!er!zijn!dan!ook!geen!signalen!die!daarop!wijzen.!Logischer!lijkt!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65!Thissen,!Heideontginning$en$modernisering,!9.!
66!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!138.!
67!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!7!februari!1969.!
68!Verberk,!Alle$Minse$van$Oploo!3,!233.!
69!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!21!februari!1969.!
70!Harrie!Aarts,!600$jaar$Oploo!(Oploo!1998)!36.!
71!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!21!februari!1969.!
72!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!139.!
73!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!21!februari!1969.!
74!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!139.!
75!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg’.!
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het!dat!Toon!geen!andere!keus!heeft.!De!verschillende!verhuizingen!wijzen!erop!dat!

Toon!al!langer!moeite!heeft!om!als!schaapherder!het!hoofd!boven!water!te!houden.!

Bovendien!wordt!het!besmeuren!van!de!kerk!met!kalk!en!mest!in!het!dan!nog!zo!

fanatiek!roomsgkatholieke!zuiden!van!Nederland!ongetwijfeld!niet!met!gejuich!

ontvangen.!Het!is!daarom!logischer!te!veronderstellen!dat!Toon!uit!pure!nood!Oploo!

moet!verlaten,!dan!dat!hij!daar!daadwerkelijk!doelbewust!voor!kiest!–!een!aanname!die!

decennia!later!ook!door!anderen!zou!worden!bevestigd.76!Zonder!werk,!door!het!

uitsterven!van!zijn!vak,!en!berooid,!door!het!akkefietje!met!zijn!broer,!rest!Toon!niet!

veel!anders!dan!een!bestaan!als!zwerver.!

!

Het!is!in!de!hoedanigheid!van!zwerver!dat!Toon!van!Els!bekend!wordt!als!Tôntje!d’n!

Dwerg!–!waar!die!bijnaam!vandaan!komt,!laat!zich!raden.!Dat!hij!tijdens!zijn!

zwerftochten!opvalt,!is!gezien!zijn!voorkomen!niet!zo!vreemd.!Daarbij!is!het!niet!alleen!

zijn!geringe!lengte!die!de!aandacht!trekt.!Het!zijn!ook!zijn!verweerde!en!enigszins!

verwilderde!hoofd!en!een!imposante!baard!die!in!het!oog!springen.77!Bijna!vijftig!jaar!na!

zijn!dood!zou!dat!voorkomen!door!Willem!F.!Christiaans,!die!hem!nog!heeft!gezien,!als!

volgt!worden!omschreven:!

!

Toontje$droeg$een$normaal$mannenhoofd$op$brede$schouders,$maar$lijf$en$benen$waren$

ver$beneden$de$maat$gebleven.$Zijn$weelderige$haren$en$zijn$ruige$baard,$zijn$verweerd$

gezicht$met$een$paar$heldere$ogen,$zijn$fiere$houding$en$zijn$zo$krachtige$stem;$dat$alles$

maakte$hem$tot$een$model$kabouter,$zoals$men$zich$er$geen$schoner$kan$voorstellen.78$

$

Tôntje!d’n!Dwerg!is!niet!de!enige!bijnaam!die!Toon!van!Els!aan!zijn!voorkomen!dankt:!

ook!Kabouter!Toontje,!Kleine!Ko!(vermoedelijk!naar!een!gezongen!voordracht!over!een!

‘wonderkabouter’79)!en!het!Erdmenneke!(dialect!voor!aardmannetje;!een!dwerg!of!

dwergachtige!aardgeest80)!verwijzen!naar!zijn!geringe!lengte.81!Toon!raakt!ook!bekend!

als!Piet!van!Amsterdam!(herkomst!onbekend),!Jantje!van!Oploo!(naar!het!dorp!waar!hij!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!21!februari!1969.!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!139.!
77!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg’.!
78!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!21!februari!1969.!
79!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!148.!
80!Ton!van!Reen,!Klein$Volk.$De$geschiedenis$van$de$kabouter!(2e!druk;!Zutphen!2002)!56.!
81!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!136.!
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is!opgegroeid)!en!Nol!’t!Varkske!(een!verwijzing!naar!zijn!vermeend!gebrek!aan!hygiëne,!

zoals!dat!van!een!varken82).83!

! Het!zijn!overigens!bijnamen!die!Toon!zelf!verafschuwt,84!zoals!hij!ook!maar!niet!

kan!wennen!aan!het!‘verkleinen’!van!zijn!naam!tot!Tôntje;!het!liefst!wordt!hij!Toon!de!

scheper!genoemd,!naar!het!

door!hem!zo!geliefde!vak!van!

schaapherder.85!

!

Niet!alleen!het!voorkomen!

van!Toon!trekt!de!aandacht,!

ook!is!hij!in!de!wijde!omtrek!

berucht!om!!zijn!driftbuien,!

die!gepaard!gaan!met!

behoorlijk!wat!gevloek!en!

getier.86!Die!driftbuien!leiden!

nogal!eens!tot!incidenten.!Zo!

komt!Toon,!dan!nog!als!

schaapherder,!’s!avonds!eens!

bij!zijn!werkgever!thuis!

zonder!hond,!maar!met!in!zijn!

handen!wel!de!huid!van!het!

dier.!Toon!heeft!de!hond!die!

middag!met!zijn!

schepersschopje!

doodgeslagen,!omdat!het!

beest!niet!goed!op!de!kudde!

had!gepast!terwijl!Toon!een!

dutje!deed.!Daardoor!waren!de!schapen!over!de!hele!heide!verspreid,!wat!Toon!in!

woede!deed!ontsteken!–!hij!had!immers!nog!zo!aangedrongen!op!een!goed!getrainde!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!158g159.!
83!Ibidem,!136.!
84!Ibidem,!155.!
85!Ibidem,!150.!
86!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg’.!
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Driek4Meyer,4ook4bekend4als4‘de4Lange4Meyer’.4
Foto4Brabants4Historisch4Informatie4Centrum.4Originele4
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herdershond!om!zijn!fysieke!beperkingen!te!compenseren.!Het!betekent!–!niet!geheel!

verrassend!–!het!einde!van!zijn!zoveelste!dienstverband.87!

En!dan!zijn!er!natuurlijk!nog!de!mensen,!die!hem,!waar!Toon!ook!verschijnt,!

aangapen!alsof!ze!met!een!kermisattractie!hebben!te!maken.88!Maar!vervelender!nog!

zijn!de!personen,!vooral!kinderen,!die!Toon!tot!het!continue!mikpunt!van!hun!plagerijen!

maken.!Vaak!laat!hij!die!plagerijen!gelaten!over!zich!heen!komen,!maar!eens!in!de!zoveel!

tijd!barst!de!bom.89!Dan!komt!zijn!schepersschopje!uitermate!goed!van!pas.!Toon!heeft!

het!schopje,!eens!een!nuttig!instrument!om!schapen!met!steentjes!en!zand!te!bekogelen!

om!zo!te!voorkomen!dat!ze!al!te!ver!afdwalen,!altijd!bewaard.90!Later,!als!hij!eenmaal!

aan!het!zwerven!is!geslagen!en!het!sarren!en!pesten!van!de!schooljeugd!hem!te!veel!

wordt,!gebruikt!hij!het!ding!om!‘die!verdomde!beddepissers’!te!verjagen;!hij!bekogelt!ze!

net!zo!lang!met!steentjes!en!zand!tot!ze!op!de!vlucht!slaan.91!

!

Toch!heeft!Toon!van!Els!ook!een!andere!kant!dan!die!van!de!driftbuien!en!het!gevloek!en!

getier.!Hij!blijkt!een!man!met!twee!gezichten.!Op!het!eerste!oog!driftig,!maar!diep!van!

binnen!toch!ook!zachtaardig.!Zo!is!Toon!in!zijn!jongere!jaren!een!graag!geziene!gast!op!

de!plaatselijke!beugelbaan!en!zoekt!hij!in!die!tijd!graag!het!gezelschap!van!zijn!

leeftijdsgenoten!op.!Ook!als!schaapherder!staat!hij!bekend!als!een!opgewekt!persoon;!

vrolijk!en!met!een!lach!begroet!hij!de!boeren!die!op!het!land!aan!het!werk!zijn!en!als!hij!

zich!verveelt,!maakt!hij!van!wilgenhout!fluitjes!voor!kinderen!uit!het!dorp.92!

! Die!zachtaardige!kant!raakt!Toon!niet!helemaal!kwijt!als!hij!aan!het!zwerven!

slaat.!Want!hij!mag!dan!berucht!zijn!om!zijn!driftbuien,!evengoed!kennen!mensen!hem!

als!een!dankbaar!en!goedgeluimd!persoon.!Met!enige!regelmaat!klopt!Toon!bij!een,!vaak!

bekend,!adres!aan!of!schuiven!mensen!hem!het!een!of!ander!toe.!Boterhammen!met!

boerenham!(‘da!is!goei!eten,!moeder’),!een!kommetje!melk!of!een!paar!pepermunten:!

Toon!is!er!iedere!keer!weer!intens!gelukkig!mee!en!bedankt!de!mensen!die!hem!de!

helpende!hand!toesteken!uitvoerig.93!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!140.!
88!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg’.!
89!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!28!februari!1969.!
90!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!7!februari!1969.!
91!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!140.!
92!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!21!februari!1969.!
93!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!149,!160,!161.!
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Als!zwerver!sjouwt!Toon!van!Els!zijn!bezittingen!steevast!met!zich!mee.!Heel!veel!is!dat!

niet:!het!steeds!vaker!van!pas!komende!schepersschopje,!twee!paraplu’s,!twee!bundels!

en!een!rugzak.!Hoe!weinig!het!ook!mag!zijn,!door!zijn!handicap!is!het!voor!Toon!toch!een!

flink!karwei!om!telkens!weer!alles!met!zich!mee!te!slepen.!Sterker!nog,!omdat!het!hem!

niet!in!één!keer!lukt,!brengt!Toon!steeds!een!deel!van!zijn!bezittingen!enkele!honderden!

meters!weg,!om!vervolgens!het!restant!op!te!halen.94!Zo!loopt!Toon,!die!door!zijn!kortere!

benen!toch!al!niet!de!vlugste!is,!iedere!afstand!dubbel.!Of!soms!zelfs!driedubbel,!als!de!

treiterende!jeugd!hem!weer!eens!in!het!vizier!krijgt!en,!terwijl!Toon!het!eerste!deel!van!

zijn!bezittingen!wegbrengt,!de!jeugd!het!restant!juist!in!de!tegengestelde!richting!

brengt.95!Als!hij!op!latere!leeftijd!van!een!ouder!echtpaar!een!kinderwagen!cadeau!krijgt!

om!daarmee!zijn!bezittingen!te!vervoeren,!is!dat!voor!Toon!dan!ook!een!geschenk!uit!de!

hemel.96!

! Toon!wordt!gesignaleerd!in!zowat!ieder!hoekje!van!de!NoordgBrabantse!en!

Limburgse!Peel,!maar!duikt!ook!op!in!de!Meierij!(tot!aan!Den!Bosch)!en!de!Betuwe!(het!

Gelderse!Maasbommel),!en!nabij!het!Limburgse!heuvelland!(Sittard).97!De!twee!

paraplu’s!waarover!Toon!beschikt,!komen!hem!bij!zijn!zwerftochten!goed!van!pas:!als!

het!warm!is!beschermen!ze!hem!tegen!de!zon,!terwijl!ze!hem!ook!bij!wind!en!regen!de!

nodige!beschutting!bieden.98!Slapen!doet!hij!het!liefst!in!de!buitenlucht.!Als!hij!een!

geschikte!plaats!vindt,!klapt!hij!zijn!paraplu’s!uit!en!slaat!hij!zijn!bivak!op.99!Bij!slecht!

weer,!zoals!in!de!winter,!is!dat!wat!lastiger.!Op!die!momenten!krijgt!hij!vaak!de!helpende!

hand!toegestoken!van!boeren!die!hem!onderdak!en!regelmatig!ook!wat!te!eten!en!te!

drinken!aanbieden!–!aanboden!die!Toon!over!het!algemeen!maar!al!te!dankbaar!

aanvaardt.100!

!

Dankzij!de!gulheid!–!of!misschien!wel!het!medelijden!–!van!de!mensen!komt!Toon!van!

Els!aan!kost!en!soms!dus!ook!inwoning.!Dat!doet!hij!wel!zonder!uitgesproken!te!bedelen.!

Vanzelfsprekend!heeft!hij!zo!zijn!adressen!waar!hij!al!eens!eerder!is!geweest!en!waarvan!

hij!weet!dat!hij!er!welkom!is,!maar!om!eten!of!een!slaapplek!vragen,!dat!komt!maar!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!136g137.!
95!Ibidem,!149.!
96!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg’.!
97!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!28!februari!1969.!
98!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg’.!
99!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!142.!
100!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!28!februari!1969.!
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zelden!voor.101!Toon!lijkt!zich!überhaupt!liever!niet!op!te!dringen:!meer!dan!eens!

bedankt!hij!voor!de!uitnodiging!om!aan!te!schuiven!aan!tafel!en!zoekt!hij!in!de!

buitenlucht!een!rustig!plekje!op!om!zijn!boterhammen!te!eten!of!een!kopje!koffie!te!

drinken.102!!

! Dat!Toon!het!liefst!zoveel!mogelijk!afstand!houdt,!is!niet!zonder!reden.!Hij!mag!

dan!vaak!in!het!middelpunt!van!de!belangstelling!staan,!dat!is!dan!wel!tegen!wil!en!dank.!

Toon!vermijdt!het!contact!met!andere!mensen!zoveel!mogelijk.!Zo!probeert!P.!Th.!

Builtjes,!die!schrijft!voor!een!plaatselijke!krant,!Toon!gedurende!de!oorlogsjaren!1914g

1918!eens!te!interviewen,!maar!Toon!bedankt!voor!de!eer.103!Het!verbaast!dan!ook!niet!

dat!Toon!evenmin!ingaat!op!een!aanbod!van!een!kermisexploitant!om!zichzelf!als!een!

soort!curiositeit!beschikbaar!te!stellen.!Toon!wil!niet!anders!zijn!dan!de!rest!en!weigert!

al!helemaal!om!daar!munt!uit!te!slaan.104!

!

Wat!hem!uiteindelijk!tot!de!zonderlinge!figuur!maakt!die!Toon!van!Els!in!de!tweede!helft!

van!zijn!leven!is,!blijft!gissen.!Dat!gissen!gebeurt!dan!ook!volop,!jaren!na!zijn!dood.!De!

een!beweert!dat!het!zijn!norse!karakter!is!in!combinatie!met!het!gebrek!aan!toenadering!

van!zijn!omgeving,105!terwijl!de!ander!meent!dat!Toon!zich!door!zijn!uitzichtloze!situatie!

een!minderwaardigheidscomplex!aanpraat!en!het!beslissende!zetje!wordt!gegeven!door!

de!maatschappij!waarin!voor!hem!geen!plaats!is.106!Weer!een!ander!is!van!mening!dat!

Toon!zo!verbitterd!is!geraakt!door!het!totale!gebrek!aan!inlevingsvermogen!en!

medeleven!van!zijn!medemens.107!

Hoe!het!ook!zij,!echt!opmerkelijk!is!het!niet!dat!Toon!zich!met!het!verstrijken!van!

de!jaren!steeds!meer!van!andere!mensen!vervreemdt.!Voor!hen!die!zonder!werk!en!dus!

inkomsten!komen!te!zitten!en!voor!gehandicapten!is!in!de!maatschappij!van!dat!moment!

maar!weinig!plek!–!en!laat!Toon!nu!uitgerekend!zowel!werkloos!als!gehandicapt!zijn.!Zij!

die!geen!cent!meer!te!makken!hebben,!kunnen!zich!weliswaar!richten!tot!het!

armenbestuur!(‘d’n!erme’),!maar!over!het!algemeen!zijn!de!mogelijkheden!van!dat!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!142.!
102!Ibidem,!159,!160,!162.!
103!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg’.!
104!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!142.!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!21!februari!1969.!
105!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg’.!
106!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!28!februari!1969.!
107!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!146.!
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bestuur!beperkt!omdat!de!middelen!doorgaans!ontbreken.108!De!Nederlandse!

gehandicaptenzorg!ontwikkelt!zich!in!de!negentiende!eeuw!minder!snel!dan!in!andere!

Westg!en!NoordgEuropese!landen!als!Duitsland,!Zwitserland!en!Zweden.!De!hulp!

concentreert!zich!voornamelijk!op!verstandelijk!en!zintuigelijk!gehandicapten,!zoals!

doven,!blinden!en!slechtzienden!–!aan!motorische!beperkingen,!zoals!dwerggroei,!wordt!

nauwelijks!aandacht!geschonken.109!Daar!komt!pas!in!1899!verandering!in,!als!in!

december!van!dat!jaar!de!‘Vereeniging!tot!verzorging!van!gebrekkige!en!mismaakte!

kinderen!in!Nederland’!wordt!opgericht.!In!speciale!tehuizen!worden!motorisch!

gehandicapte!kinderen!behandeld,!opgevoed!en!verzorgd.!Ze!leren!zelfs!een!vak!zoals!

rietvlechten!of!boekhouden.110!Voor!Toon!komt!het!allemaal!veel!te!laat,!hij!is!de!leeftijd!

van!30!dan!al!ruim!gepasseerd!en!komt!dus!niet!in!aanmerking!voor!die!hulp.!Bovendien!

groeit!het!besef!dat!motorisch!gehandicapten!recht!hebben!op!een!volwaardige!

behandeling!–!inclusief!gelijke!rechten!op!de!arbeidsmarkt!–!pas!echt!vanaf!de!jaren!

twintig!van!de!twintigste!eeuw.111!Toon!loopt!dan!al!op!zijn!laatste!benen.!Tel!daarbij!op!

dat!hij!zijn!familie!en!het!dorp!de!rug!heeft!toegekeerd!–!of!andersom,!dat!is!afhankelijk!

van!interpretatie!–!en!een!teruggetrokken!leven!ligt!voor!de!hand.!Hoeveel!keus!heeft!hij!

immers?!

!

In!de!winter!van!1922!komt!een!einde!aan!de!lange!zwerftocht!van!Toon!van!Els.!Het!is!

ergens!halfweg!januari!als!Toon!door!het!Limburgse!Weert!strompelt.!Hij!is!er!

overduidelijk!slecht!aan!toe!en!moet!om!de!paar!meter!leunen!op!zijn!schepersschopje!

voor!hij!weer!de!puf!heeft!om!zijn!tocht!voort!te!zetten.!De!dan!7gjarige!Marie!Beerens!

en!haar!zusje,!die!net!uit!school!komen,!waarschuwen!hun!moeder.!Ook!hun!vader!

Willem!komt!er!bij!en!het!gezin!Beerens!besluit!vervolgens!om!Toon!in!hun!schuur!weer!

wat!te!laten!aansterken.!Daar,!op!die!warme!plek,!kan!Toon!uitrusten,!terwijl!ma!

Beerens!op!tijd!zorgt!voor!een!paar!boterhammen!en!een!bordje!warm!eten.!Maar!

ondanks!die!goede!zorgen!verslechtert!de!toestand!van!Toon!steeds!verder!en!

uiteindelijk!besluiten!pa!en!ma!Beerens!om!hem!naar!het!Sint!Jansgasthuis!te!vervoeren,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108!Hoeijmakers,!‘Verstoten!zwerver!na!66!jaar!nog!steeds!middelpunt!van!controverse’.!
109!Harry!Dietz,!Van$‘gebrekkigenzorg$tot$inclusief$gehandicaptenbeleid’.$Een$beknopte$

geschiedenis$van$de$zorg$en$het$beleid$voor$mensen$met$een$lichamelijke$handicap$in$Nederland!

(Utrecht!1992)!9g10.!
110!Ibidem,!11g12.!
111!Ibidem,!12g15.!
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zodat!hij!de!zorg!krijgt!die!hij!nodig!heeft.112!Een!paar!dagen!later,!op!24!januari!1922,!

komt!Toon!te!overlijden.113!Hij!is!56!jaar!oud!geworden.!Weer!een!paar!dagen!later!

wordt!Toon!daar!in!Weert,!op!zo’n!vijftig!kilometer!van!Oploo,!in!alle!eenzaamheid!naar!

zijn!laatste!rustplaats!gebracht!met!pa!Beerens!als!enige!getuige.114! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!144g145.!
113!Overlijdensakte!Antoon!van!Els,!Regionaal!Historisch!Centrum!Limburg:!12.125,!

registratienr.!93,!akte!16.!
114!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!145.!
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Hoofdstuk'2.'1922'–'1992:'Toon'van'Els'wordt'niet'vergeten'

Sinds!de!onthulling!van!het!standbeeld!van!Toon!van!Els!in!2003!is!Toon!letterlijk!niet!

meer!weg!te!denken!uit!het!Oploose!straatbeeld.!Maar!tot!de!jaren!negentig!van!de!

vorige!eeuw!is!Toon!niet!veel!meer!dan!een!vertelling!die!zo!nu!en!dan!de!revue!passeert!

en!het!goed!doet!bij!de!mensen.!Volksvermaak!dus.!Eerst!in!een!tijd!waarin!lezen!nog!

geen!vanzelfsprekendheid!is,!later!in!een!tijd!waarin!kinderen!opgroeien!met!de!

verhalen!van!de!oudere!generaties.115!Dankzij!die!verhalen!wordt!voorkomen!dat!Toon!

in!de!vergetelheid!belandt.!

! Maar!minstens!zo!belangrijk!voor!de!herinnering!aan!Toon!is!de!bijdrage!van!een!

drietal!schrijvers!dat!in!de!twintigste!eeuw!de!moeite!heeft!genomen!om!het!leven!van!

Toon!op!papier!te!zetten.!Die!drie,!een!zekere!P.Th.!Builtjes!(in!1924),!onderwijzer!

Willem!F.!Christiaans!(1969)!en!heemkundige!Sjang!Hoeijmakers!(1988),!zijn!voor!zover!

bekend!de!enigen!die!getracht!hebben!om!het!leven!van!Toon,!of!ten!minste!delen!

daarvan,!in!kaart!te!brengen.!Ieder!van!hen!heeft!daarmee!op!zijn!eigen!manier!een!

belangrijke!bijdrage!geleverd!aan!het!in!stand!houden!van!de!herinnering!aan!Toon.!

!

*!

!

P.Th.!Builtjes,!afkomstig!uit!Gennep,116!is!in!1924!de!eerste!die!een!uitgebreid!artikel!

schrijft!over!het!leven!van!Toon!van!Els!–!hij!doet!dat!in!het!weekblad!Peel$en$Maas.117!

Wellicht!roept!de!plaats!en!het!moment!van!de!publicatie!vraagtekens!op.!Peel$en$Maas!

is!in!die!tijd!immers!een!krant!gericht!op!Venray,!Horst!en!omstreken,!plekken!waar!

Toon!weliswaar!had!rondgezworven,!maar!geen!wortels!had.!Bovendien!was!Toon!op!

het!moment!van!plaatsing!al!zo’n!twee!jaar!overleden.!Maar!al!te!veel!belang!moet!daar!

toch!ook!niet!aan!worden!gehecht.!Zo!duidt!de!aankondiging!(‘De!heer!P.Th.!Builtjes!

schrijft!over!bovenstaande!(verwijzing!naar!titel,!RV),!hier!goed!bekende!zwerver!de!

volgende!levensschets!in!de!L.K.’118)!erop!dat!het!om!een!herplaatsing!gaat!van!een!

artikel!dat!dus!eerder!al!is!verschenen!in!‘de!L.K’!–!wat!voor!een!medium!dat!ook!zijn!

moge.!Verder!speurwerk!leert!dat!herplaatsing!inderdaad!een!aannemelijke!optie!is.!Dat!

komt!namelijk!vaker!voor,!zoals!in!1969,!als!Peel$en$Maas!ook!de!al!eerder!in!het!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!153,!156.!
116!Ibidem,!139.!
117!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg’.!
118!Ibidem.!
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Boxmeers$Weekblad!gepubliceerde!artikelen!van!Willem!F.!Christiaans!over!Toon!

publiceert.!

! Relevanter!is!de!aanleiding!van!het!artikel.!‘Een!hier!goed!bekende!zwerver’,!

zoals!het!weekblad!zelf!aankondigt,!en!‘een!bekend!NoordgLimburgsch!zwerverstype’,!

zoals!Builtjes!zegt,!duidt!erop!dat!Toon!in!de!regio!een!bekend!figuur!is!en!daarom!door!

krant!en!auteur!interessant!genoeg!wordt!bevonden!om!over!te!schrijven.119!In!dit!

verband!is!het!de!moeite!waard!om!te!vermelden!dat!er!al!eerder!berichten!over!Toon!

opduiken!in!de!annalen!van!de!regionale!media:!zo!merkt!het!Boxmeers$Weekblad!op!25!

mei!1918!op!dat!Toon!die!dagen!in!Overloon!verblijft120!en!wordt!op!5!oktober!1918!in!

Peel$en$Maas!melding!gemaakt!van!een!politieagent!die!Toon!in!Ottersum!staande!

houdt.121!In!1914!leidt!het!gerucht!dat!Toon!in!de!buurt!van!Plasmolen!(in!de!kop!van!

NoordgLimburg)!zou!zijn!doodgevroren!zelfs!tot!een!heuse!polemiek!in!het!Boxmeers$

Weekblad.!Een!briefschrijver,!een!zekere!G.!van!Els!(inderdaad,!met!dezelfde!achternaam!

als!Toon!en!dus!mogelijk!een!familielid),!vraagt!zich!hardop!af!of!er!niet!iemand!is!

geweest!die!met!opzet!onjuiste!informatie!heeft!verspreid.122!

! Builtjes!omschrijft!Toon!–!door!hem!overigens!Toon!van!Elzen!genoemd!–!als!een!

bijzondere!man.!Vanwege!zijn!lengte,!maar!evengoed!vanwege!zijn!karakteristieke!

hoofd!en!een!afwijkende!levenswijze!ten!opzichte!van!andere!zwervers.!Builtjes!maakt!

er!geen!geheim!van!dat!veel!over!Toon!onbekend!is!gebleven,!zoals!de!manier!waarop!

Toon!is!gestorven,!maar!hij!is!er!evenwel!niet!vies!van!om!hiaten!zelf!in!te!vullen.!Zo!

meent!Builtjes!dat!Toon!zelf!voor!het!zwerversleven!heeft!gekozen,!terwijl!met!de!

kennis!van!nu!met!een!aan!zekerheid!grenzende!waarschijnlijkheid!te!zeggen!is!dat!

Toon!geen!andere!keuze!heeft!gehad.!Ook!wordt!Toon!door!Builtjes!gekarakteriseerd!als!

nors,!achterdochtig!en!wrokkig;!als!iemand!die!zijn!‘edele!eigenschappen’!goed!

verborgen!wist!te!houden.123!Dat!Builtjes!hem!meent!te!kunnen!karakteriseren!is!des!te!

opvallender,!aangezien!de!auteur!nota!bene!zelf!aangeeft!niet!tot!Toon!te!hebben!

kunnen!doordringen!–!een!interviewverzoek!van!Builtjes!is!door!Toon!afgewezen.!

Afgezien!daarvan!is!de!door!Builtjes!geschreven!levensschets!weinig!pretentieus!en!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg’.!
120!Auteur!onbekend,!‘Overloon,!Toontje!van!Els’,!Boxmeers$Weekblad,!25!mei!1918.!
121!Auteur!onbekend,!‘Ottersum’,!Peel$en$Maas.$Weekblad$voor$Venray,$Horst$en$omstreken,!5!

oktober!1918.!
122!G.!van!Els,!‘Ingezonden,!Toontje!van!Els!doodgevroren’,!Boxmeers$Weekblad,!31!januari!1914.!
123!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg’.!



!

!

34!

focust!Builtjes!zich!vooral!op!zijn!persoonlijke!herinneringen!aan!Toon:!de!driftbuien,!de!

dankbaarheid!voor!de!giften,!de!plagerijen!en!het!teruggetrokken!bestaan!van!Toon.!

! Toch!besluit!Builtjes!zijn!artikel!met!een!duidelijke!boodschap.!Toon!mocht!dan!

een!nogal!in!zichzelf!gekeerd!leven!hebben!geleid,!nors!of!zelfs!onvriendelijk!zijn!

geweest,!maar!‘met!een!karakter,!niet!van!humor!ontbloot,!zou!hij!nooit!die!norsche!

natuur!hebben!behouden,!wanneer!er!een!tikje!toenadering!en!begrijpen!in!hem!was!

gegroeid.!Maar!de!wereld!heeft!hem!die!niet!aangeboden,!–!en!hij!wist!ze!niet!te!

zoeken’.124!Die!conclusie!zou!gezien!kunnen!worden!als!een!eerste!voorzichtige!

rehabilitatie:!Toon!mocht!dan!een!nors!karakter!hebben!gehad,!er!is!ook!niemand!

geweest!die!ook!maar!een!poging!heeft!ondernomen!hem!daar!vanaf!te!helpen.!Hij!is,!zo!

concludeert!Builtjes,!aan!zijn!lot!overgelaten.!

!

Pas!in!1969,!45!jaar!na!de!publicatie!van!P.Th.!Builtjes,!duikt!Toon!van!Els!weer!op!in!de!

(lokale)!media.!Deze!keer!is!dat!te!denken!aan!de!dan!al!bijna!80gjarige!Willem!F.!

Christiaans,!die!jarenlang!hoofdonderwijzer!is!geweest!op!de!basisschool!van!Ledeacker,!

een!dorpje!vlakbij!Oploo.!Christiaans,!naar!wie!de!school!in!Ledeacker!later!is!vernoemd,!

schrijft!een!drieluik!over!Toon!en!die!reeks!artikelen!wordt!aanvankelijk!geplaatst!in!het!

Boxmeers$Weekblad,125!maar!al!vlug!overgenomen!door!andere!regionale!weekbladen.126!

! Christiaans!maakt!zijn!intenties!direct!duidelijk.!Toon!‘is!een!legende!geworden’,!

waarover!‘zeer!velen!hebben!gehoord!in!verhalen!van!ouderen’,!maar!volgens!

Christiaans!zijn!er!aan!zijn!naam!‘allerlei!verhalen!gehangen!die!maar!deels!juist!en!

soms!helemaal!niet!juist!zijn’.!Dat!wil!Christiaans!met!zijn!drieluik!‘rechtzetten’,!omdat!

Toon!‘niet!in!de!geschiedenis!kan!verdwijnen!voordat!is!opgehelderd!wie!hij!was’.127!

Daarna!volgt!een!klein!geschiedenislesje!van!Christiaans!over!een!vak!dat!zo!rond!1900!

met!uitsterven!werd!bedreigd,!het!vak!van!schaapherder.!Met!Toon!als!lichtend!

voorbeeld,!want!Toon!was!volgens!Christiaans!‘wel!de!meest!bekende!(…)!onder!het!

gilde!der!schepers!uit!’t!Peelland!van!rond!1900’.!Waarna!Christiaans!toegeeft!dat!het!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg’.!
125!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!7!februari!1969.!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!21!februari!

1969.!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!28!februari!1969.!
126!De$Echo:$huis?aan?huis$weekblad$voor$het$Land$van$Cuijk,!13!februari!1969,!27!februari!1969!

en!13!maart!1969.!Peel$en$Maas.$Weekblad$voor$Venray,$Horst$en$omstreken,!14!februari!1969,!21!

februari!1969!en!28!februari!1969.!
127!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!7!februari!1969.!
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hem!niet!alleen!om!‘de!belangrijkheid!van!zijn!(Toons,!RV)!beroep’!te!doen!is,!maar!ook!

‘mede!om!andere!redenen’;!om!recht!te!doen!aan!Toon.128!

! Het!is!niet!voor!het!eerst!dat!Christiaans!het!verhaal!van!Toon!vertelt.!Sterker,!het!

is!jarenlang!vaste!prik!geweest!in!zijn!lessen,!zo!schrijft!hij!in!de!winter!van!1969.!Nooit!

had!Christiaans!meer!de!aandacht!van!de!kinderen!dan!wanneer!hij!vertelde!over!Toon.!

Meer!zelfs!nog!dan!wanneer!hij!verhaalde!over!de!Peelreuzen!–!dat!was!immers!niet!

meer!dan!‘een!speelse!fantasie’.!Maar!het!verhaal!van!Toon,!dat!was!realiteit!en!daarom!

sprak!juist!Toon!als!geen!ander!tot!de!verbeelding,!is!Christiaans!van!mening.129!

! Christiaans!doet!in!zijn!drieluik!duidelijk!zijn!best!de!goede!kanten!van!Toon!te!

laten!zien.!Zo!wijdt!hij!uitgebreid!uit!over!de!liefde!van!Toon!voor!de!natuur:!voor!zijn!

schapen,!maar!ook!de!wilde!vogels!waarvan!Toon!volgens!Christiaans!zo!ontzettend!

hield.130!Sommige!van!die!anekdotes,!veelal!over!de!tijd!van!Toon!als!schaapherder,!zijn!

zo!diepgaand,!gedetailleerd!en!persoonlijk,!dat!het!wel!wat!vraagtekens!oproept.!

Christiaans!put!namelijk!volop!uit!eigen!herinnering,!maar!het!is!maar!zeer!de!vraag!of!!

de!schuchtere!Toon!mensen!wel!zo!dichtbij!liet!komen.!Bovendien!was!Christiaans!in!de!

jaren!dat!Toon!actief!was!als!schaapherder!niet!veel!ouder!dan!een!jaar!of!10.!Het!doet!

twijfelen!aan!de!historische!accuratesse!van!dergelijke!anekdotes.!Ook!aantoonbare!

onjuistheden!komen!de!geloofwaardigheid!van!Christiaans!niet!ten!goede.!Zo!zou!Toon!

volgens!Christiaans!zijn!laatste!adem!hebben!uitgeblazen!bij!de!paters!in!Weert,131!iets!

dat!later!door!Sjang!Hoeijmakers!zou!worden!ontkracht,132!en!rept!Christiaans!van!het!

tweede!huwelijk!van!Johannes!van!Els!waaruit!Toon!werd!geboren,133!terwijl!dit!in!

werkelijkheid!huwelijk!nummer!drie!was.!

! Een!vrij!hardnekkige!overtuiging!van!Christiaans,!is!de!veronderstelling!dat!Toon!

helemaal!niet!zo!antikerkelijk!zou!zijn!geweest!als!het!besmeuren!van!de!kerk!doet!

vermoeden.!Zo!stelt!Christiaans!dat!het!vloeken!van!Toon!niet!gericht!zou!zijn!tegen!‘O.L.!

Heer’!(‘Onze!Lieve!Heer’),!maar!tegen!de!maatschappij!die!hem!had!‘uitgeworpen’.!

Bovendien,!beweert!Christiaans,!heeft!hij!Toon!eens!zien!bidden!en!is!hem!ook!bekend!

dat!Toon!zelfs!op!zijn!eigen!manier!kerstmis!vierde.134!Hoe!geloofwaardig!de!stelling!van!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!7!februari!1969..!
129!Ibidem.!
130!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!21!februari!1969.!
131!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!28!februari!1969.!
132!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!144g145.!
133!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!7!februari!1969.!
134!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!28!februari!1969.!
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Christiaans!is,!is!overigens!maar!de!vraag.!Toon!stond!er!juist!om!bekend!het!liefst!

zoveel!mogelijk!de!luwte!op!te!zoeken.!Wat!wel!voor!de!mening!van!Christiaans!pleit,!is!

dat!bij!het!overlijden!van!Toon!in!zijn!jaszakken!een!rozenkrans!zou!zijn!gevonden135!en!

hij!veelal!bedankte!met!‘God!zegene!u’.136!Al!kan!dat!eerste!worden!weerlegd!met!het!

argument!dat!de!rozenkrans!veel!meer!is!dan!een!strikt!christelijk!symbool!en!ook!kan!

worden!gezien!als!een!!soort!talisman,137!terwijl!dat!laatste!evengoed!op!de!tijdgeest!kan!

worden!afgeschoven!als!op!een!mogelijk!geloof!in!(een)!God.!

! Het!zou!zomaar!kunnen!dat!Christiaans!in!al!zijn!ijver!om!Toon!te!rehabiliteren!

hier!en!daar!wat!uit!de!bocht!is!gevlogen!om!zijn!punt!kracht!bij!te!zetten.!Want!dat!!

Christiaans!Toon!wil!rehabiliteren,!dat!maakt!hij!in!het!laatste!deel!van!het!drieluik!nog!

eens!haarfijn!duidelijk.!Daarin!stelt!Christiaans!onomwonden!dat!Toon,!met!zijn!norse!

karakter,!niet!zichzelf!buiten!de!maatschappij!heeft!geplaatst,!maar!dat!de!maatschappij,!

met!zijn!‘ongezonde!belangstelling’,!hem!juist!heeft!‘uitgestoten’!–!waarbij!Christiaans!

ook!nog!eens!fijntjes!wijst!op!de!status!van!Toon!als!‘zwaar!gehandicapte’.138!Een!tikje!

paradoxaal!is!dat!statement!overigens!wel,!aangezien!Christiaans!in!het!tweede!deel!

stelt!dat!een!almaar!groeiend!minderwaardigheidscomplex!Toon!behoorlijk!in!de!weg!

zat.139!

! In!het!naschrift!neemt!Christiaans!het!laatste!restje!twijfel!over!zijn!intenties!

definitief!weg,!en!geeft!hij!bovendien!–!in!1969!al!–!een!eerste!aanzet!tot!niet!alleen!een!

rehabilitatie!in!woord,!maar!ook!in!beeld:!

!

Naschrift:$Wij$schreven$dit$artikel$met$een$–$ofschoon$geen$persoonlijk$–$schuldbewustzijn,$

als$een$posthume$genoegdoening$aan$deze$veel$verguisde$dwerg.$We$zouden$nu$aan$de$

mensen$van$Oploo$willen$voorstellen$om$ter$nagedachtenis$van$de$vroegere$

schaapsherders$uit$de$Peel,$een$beeld$te$willen$oprichten.$En$wie$zou$daarvoor$dan$eerder$

in$aanmerking$komen$dan$Toontje$van$Els?$Een$klein$beeldje$op$een$sokkel,$met$het$

scheperschopje$als$attribuut.$Tussen$de$prachtige$oude$molen$en$de$oude$watermolen$zou$

dit$het$zeker$goed$‘doen’.$(…)140$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!145.!
136!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg’.!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!28!februari!1969.!
137!Anne!WinstongAllen,!Stories$of$the$rose.$The$making$of$the$rosary$in$the$middle$ages!

(Philadelphia!1997)!116.!
138!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!28!februari!1969.!
139!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!21!februari!1969.!
140!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!28!februari!1969.!
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!

Een!derde!sleutelpublicatie!over!Toon!van!Els!verschijnt!in!1988.!Die!komt!van!de!hand!

van!Sjang!Hoeijmakers,!die!zich!na!een!werkzaam!leven!als!boer!inmiddels!heeft!

toegelegd!op!heemkundig!onderzoek.!Hoeijmakers,!geboren!op!29!oktober!1911!en!het!

grootste!deel!van!zijn!leven!woonachtig!in!het!NoordgBrabantse!dorpje!Elsendorp,!

groeide!op!in!Horst.141!Daar,!in!de!Limburgse!Peel,!kwam!Hoeijmakers!Toon!tot!twee!

keer!toe!tegen.142!Dat!maakte!klaarblijkelijk!zoveel!indruk!op!hem!dat!als!Hoeijmakers!

vele!tientallen!jaren!later!besluit!om!een!boek!met!jeugdherinneringen!te!schrijven,!hij!

onmiddellijk!aan!Toon!denkt.143!

Na!het!eerste!verkennende!speurwerk!blijkt!er!voldoende!reden!een!hoofdstuk!

voor!Toon!in!te!ruimen.!Niet!alleen!ontdekt!Hoeijmakers!dat!talloze!generatiegenoten!

Toon!evenmin!zijn!vergeten,!maar!bovendien!heeft!Hoeijmakers!sterk!de!indruk!

gekregen!dat!het!werk!van!Willem!F.!Christiaans!niet!compleet!is!en!er!dus!nog!

voldoende!winst!valt!te!behalen.!In!die!gedachte!wordt!hij!gesterkt!als!blijkt!dat,!zoals!

Hoeijmakers!al!vermoedde,!Toon!helemaal!niet!is!overleden!op!de!manier!zoals!door!

Christiaans!beschreven!–!een!wijze!die!Hoeijmakers!eigenlijk!ook!te!mooi!vindt!om!waar!

te!zijn.144!Daarop!besluit!Hoeijmakers!om!via!verschillende!dagg!en!weekbladen!en!het!

radiostation!Omroep$Brabant!een!beroep!te!doen!op!ouderen!uit!de!omgeving!om!hun!

herinneringen!aan!Toon!te!delen.145!Het!is!een!oproep!die!zijn!uitwerking!niet!mist:!

Hoeijmakers!krijgt!71!reacties!van!veelal!ooggetuigen,!die!hij!vervolgens!allemaal!

bundelt!in!zijn!boek.146!Overigens!is!het!Hoeijmakers!niet!enkel!te!doen!om!de!waarheid!

boven!water!te!krijgen.!Tevens!merkt!hij!–!ogenschijnlijk!tevreden!–!op!dat!‘zeker!is!dat!

hij!(Toon,!RV)!door!dit!levensverhaal!aan!de!vergetelheid!is!ontrukt’.147!

Met!de!vele!reacties!op!de!oproep!van!Hoeijmakers!wordt!niet!alleen!het!bewijs!

geleverd!dat!Toon!inderdaad!een!alom!bekend!figuur!is!en!dat!de!nagedachtenis!van!

Toon!nog!altijd!springlevend!is,!maar!bovendien!komt!het!ten!goede!aan!de!

geloofwaardigheid!van!Hoeijmakers.!Hij!is!weliswaar!–!net!als!zijn!voorgangers!P.Th.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!5g6.!
142!Auteur!onbekend,!‘Hij!kwam!maar!net!boven!de!duwstang!uit’,!De$Gelderlander,!3!februari!

1988.!
143!Bart!Ebisch,!‘Dat!ze!allemaal!verrekken,!verdomden!beddepissers!’,!De$Gelderlander,!3!

december!1988.!
144!Auteur!onbekend,!‘Op!speurtocht!naar!‘Kabouter!Toontje’’,!Aa$en$Dommel,$12!februari!1986.!
145!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!147.!
146!Ibidem,!147g163.!
147!Ibidem,!164.!
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Builtjes!en!Christiaans!–!hoofdzakelijk!aangewezen!op!zijn!eigen!herinneringen!en!die!

van!anderen,!maar!met!die!71!reacties!is!zijn!fundament!wel!behoorlijk!stevig.!De!

reacties!leren!hem!niet!alleen!hoe!Toon!wél!aan!zijn!einde!kwam,148!maar!maken!het!ook!

mogelijk!om!kritischer!te!zijn.!Zo!weet!hij!het!verhaal!dat!Toon!zijn!herdershond!heeft!

doodgeslagen!te!verifiëren,149!en!zet!hij!op!basis!van!de!overleveringen!–!of!juist!het!

gebrek!daaraan!–!vraagtekens!bij!het!hardnekkige!gerucht!dat!Toon!na!het!conflict!met!

zijn!broer!en!de!pastoor!(tevergeefs)!naar!Den!Haag!is!getogen!om!aldaar!zijn!gelijk!te!

halen!bij!de!koningin.150!

! Tot!fundamenteel!andere!inzichten!leidt!het!werk!van!Hoeijmakers!evenwel!niet.!

In!zijn!boek!volgt!Hoeijmakers!de!interpretatie!van!Christiaans!en!ook!Builtjes!dat!het!

karakter!van!Toon!een!knauw!heeft!gekregen!door!de!maatschappij!die!hem!had!‘laten!

verrekken’.!Dat!is!niet!minder!dan!een!verwijt!aan!de!maatschappij!van!toen,!getuige!zijn!

uitsmijter:!‘Gelukkig!wordt!er!tegenwoordig!beter!gezorgd!voor!onze!gehandicapte!

medemensen.’151!

!

Of!het!levensverhaal!van!Toon!van!Els!zonder!toedoen!van!deze!drie!–!inmiddels!

allemaal!overleden!–!schrijvers!ook!zo’n!vlucht!zou!hebben!genomen!of!dat!het!een!stille!

dood!zou!zijn!gestorven,!dat!is!niet!te!zeggen.!Wel!staat!vast!dat!de!bijdrage!van!P.Th.!

Builtjes,!Willem!F.!Christiaans!en!Sjang!Hoeijmakers!aan!de!herinnering!aan!Toon!

aanzienlijk!is!geweest.!De!voornaamste!rol!daarbij!lijkt!weggelegd!voor!Christiaans.!

Direct!en!indirect!diende!zijn!drieluik!de!afgelopen!decennia!als!inspiratiebron.!Voor!

Hoeijmakers!bijvoorbeeld,!maar!ook!voor!een!onderwijzeres!uit!Rijkevoort!die!de!

artikelen!op!school!bij!de!taalles!gebruikte!om!de!herinnering!aan!Toon!levend!te!

houden.152!De!regionale!media,!die!onder!meer!de!karakteristieke!omschrijving!van!

Toons!uiterlijk!gretig!overnamen,!maakten!door!de!jaren!heen!eveneens!dankbaar!

gebruik!van!het!werk!van!Christiaans.153!Van!nog!grotere!betekenis!zijn!de!credits!die!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!144g145.!
149!Ibidem,!140.!
150!Ibidem,!142g143.!
151!Ibidem,!146.!
152!Ibidem,!156.!
153!Auteur!onbekend,!‘De!legendarische!Toontje!de!dwerg!komt!na!zestig!jaar!weer!tot!leven’,!De$

Trompetter,!26!september!1985.!Leonie!van!den!Schoor,!‘’n!Mens!wordt!niet!als!zwerver!

geboren’,!De$Gelderlander,!18!augustus!1992.!Auteur!onbekend,!‘Toon!ziet!het!goedkeurend!aan’,!

De$Gelderlander,!30!augustus!2010.!
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Christiaans!kreeg!van!het!comité!Plo’86!voor!het!plan!om!Toon!te!vereeuwigen!middels!

een!standbeeld!–!een!(vergeefs)!initiatief!dat!zijn!oorsprong!vond!in!1986.154!

! Bij!de!uitwerking!van!dat!idee,!waarover!later!meer,!was!overigens!een!

belangrijke!!rol!weggelegd!voor!Hoeijmakers.!Hij!werd!beschouwd!als!‘Toongkenner’!en!

werd!door!de!lobbyisten!van!het!standbeeld!ook!als!zodanig!geconsulteerd.155!Niet!ten!

onrechte,!want!Hoeijmakers!heeft!met!zijn!werk!een!heel!belangrijke!rol!gespeeld:!hij!

bevestigde,!ontkrachtte,!beargumenteerde!en!plaatste!kanttekeningen!bij!de!

verschillende!verhalen!die!over!Toon!de!ronde!deden.!Bovendien!noemden!de!

initiatiefnemers!van!het!standbeeld!Christiaans!als!inspiratiebron,!maar!het!is!heel!

aannemelijk!dat!indirect!Hoeijmakers!hen!op!het!juiste!spoor!heeft!gezet.!!Zijn!boek!

kwam!dan!pas!in!1988!uit,!maar!al!in!1985!zocht!hij!de!regionale!media!op!om!

ruchtbaarheid!aan!zijn!onderzoek!te!geven,!waardoor!Toon!weer!in!het!middelpunt!van!

de!belangstelling!kwam!te!staan!–!ruim!voor!de!eerste!initiatieven!tot!een!standbeeld!

voor!Toon!werden!genomen!dus.156!

! Hoewel!de!bijdragen!van!Christiaans!en!Hoeijmakers!het!meest!in!het!oog!

springen,!mag!Builtjes!toch!ook!niet!onvermeld!blijven.!In!hoeverre!Christiaans!en!

Hoeijmakers!aan!hem!schatplichtig!zijn,!is!moeilijk!vast!te!stellen,!maar!dat!het!tweetal!

zich!in!meer!of!mindere!mate!door!Builtjes!heeft!laten!inspireren,!dat!is!zeker.!Zo!vocht!

zowel!Christiaans!als!Hoeijmakers!met!naam!en!toenaam!de!aanname!van!Builtjes!aan!

dat!Toon!nogal!nors!van!aard!was.157!Werd!hun!zucht!naar!rehabilitatie!misschien!wel!

juist!aangewakkerd!door!die!stellingname!van!Builtjes?!

! Naast!die!kleine!discrepantie!tussen!enerzijds!Builtjes!en!anderzijds!Christiaans!

en!Hoeijmakers,!is!er!ook!een!verschil!in!de!benaderingswijze!van!de!auteurs.!Builtjes!

schetste!niet!zozeer!een!tijdsbeeld!en!maakte!evenmin!een!maatschappelijk!probleem!

aanhangig,!maar!tekende!met!name!het!levensverhaal!van!een!markant!tijdsgenoot!op.!

Dat!de!klemtoon!daarbij!op!het!zwerversleven!van!Toon!lag,!is!verklaarbaar:!juist!in!die!

hoedanigheid!groeide!Toon!uit!tot!een!begrip!in!de!regio.!Het!staat!niettemin!in!schril!

contrast!met!Christiaans,!die!juist!heel!sterk!de!nadruk!legde!op!het!herdersbestaan!van!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154!Hoeijmakers,!‘Verstoten!zwerver!na!66!jaar!nog!steeds!middelpunt!van!controverse’.!Joost!

Aerts,!‘Is!een!hommage!aan!een!verschoppeling!wel!verantwoord?’,!Boxmeers$Weekblad,!24!

december!1986.!
155!Aerts,!‘Is!een!hommage!aan!een!verschoppeling!wel!verantwoord?’.!
156!Auteur!onbekend,!‘Wie!heeft!de!zwerder!‘Toontje!de!Dwerg’!gekend?’,!De$Trompetter,!19!

september!1985.!
157!Builtjes,!‘Toontje!de!Dwerg’.!
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Toon!en!dat!zelfs!aangreep!als!handvat!voor!een!soort!geschiedenislesje!over!het!vak!

van!schaapherder!–!een!belangrijk!beroep,!zo!stelde!Christiaans!onomwonden!vast.!In!

het!naschrift!pleitte!hij!bovendien!mede!voor!een!standbeeld!–!van!Toon,!als!icoon!van!

het!uitstervende!métier!–!om!zo!de!nagedachtenis!aan!de!vroegere!schaapherders!

levend!te!houden.!Een!volkskundig!motief!dus,!om!op!die!manier!de!regionale!

volkscultuur!van!vroeger!niet!te!doen!vergeten!in!een!tijd!waarin!juist!veel!van!die!–!

veelal!agrarische!–!cultuur!verdween.!Datzelfde!motief!is!ook!te!ontdekken!bij!

Hoeijmakers,!die!eveneens!wees!op!het!herdersbestaan!van!Toon!en!dat!zeker!zo’n!

prominente!rol!gaf!als!diens!zwerversleven.!Maar!tegelijkertijd!hamerde!Hoeijmakers!al!

evenzeer!op!de!handicap!van!Toon!en!de!manier!waarop!de!maatschappij!hem!liet!

‘verrekken’!–!Hoeijmakers!sloot!er!zijn!verhaal!zelfs!mee!af.!Het!duidt!op!een!volgende,!

politiek!gemotiveerde,!drijfveer.!Typerend!daarvoor!is!de!rol!die!Hoeijmakers!in!de!

jaren!tachtig!inneemt!als!lobbyist!in!de!lokale!politiek!–!een!rol!die!later!in!dit!hoofdstuk!

aan!bod!komt.!Het!laat!heel!mooi!zien!hoezeer!door!de!jaren!heen!het!zwaartepunt!kan!

verschillen!en!de!focus!kan!verschuiven,!hoewel!Builtjes,!Christiaans!en!Hoeijmakers!

tegelijkertijd!alle!drie!overtuigd!pleitbezorgers!van!Toon!waren!en!dus!tot!hetzelfde!

kamp!behoorden.!

! Dat!de!drie!tot!hetzelfde!kamp!behoorden,!blijkt!wel!uit!de!vele!paralellen!die!

tussen!hen!zijn!te!trekken.!De!accenten!zijn!immers!in!alle!drie!de!werken!hetzelfde:!

Builtjes,!Christiaans!en!Hoeijmakers!legden!stuk!voor!stuk!de!nadruk!op!het!unieke!van!

Toon,!een!zwerver!die!met!geen!andere!te!vergelijken!was,!en!op!het!lastige!parket!

waarin!Toon!verzeild!was!geraakt!–!je!zou!het!een!vorm!van!compassie!kunnen!noemen.!

Alle!drie!de!auteurs!erkenden!het!soms!zo!driftige!karakter!van!Toon,!maar!wezen!toch!

ook!nadrukkelijk!op!die!andere,!veel!zachtaardigere!en!zelfs!humoristische,!kant!

waarover!Toon!ook!zou!beschikken.!En!daarop!aansluitend:!alle!drie!de!auteurs!

hamerden!op!de!keerzijde!van!de!medaille.!Waar!twee!vechten!hebben!er!ook!twee!

schuld,!en!dergelijke!retoriek.!Gingen!de!mensen!die!Toon!plaagden!en!hem!het!leven!

zuur!maakten!wel!helemaal!vrijuit,!bijvoorbeeld?!Daarmee!speelden!Builtjes,!Christiaans!

en!Hoeijmakers!niet!alleen!een!cruciale!rol!in!het!in!kaart!brengen!van!het!leven!van!

Toon,!maar!gaven!zij!bovendien!een!eerste!aanzet!tot!reflectie!op!Toons!leven.!Een!

verhaal!met!een!boodschap!dus,!of!ten!minste!een!duidelijke!intentie:!rehabilitatie!van!

Toon.!

!
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!

Het!is!dus!wel!met!zekerheid!te!zeggen!dat!het!werk!van!‘de!grote!drie’!een!dankbaar!

fundament!is!geweest!voor!de!legendevorming!rondom!Toon!–!alleen!al!omdat!de!

praktijk!leert!dat!volksverhalen!die!niet!worden!opgeschreven!veelal!na!een!aantal!

generaties!in!de!vergetelheid!geraken.158!Vanzelfsprekend!heeft!ook!het!door!P.Th.!

Builtjes,!Willem!F.!Christiaans!en!Sjang!Hoeijmakers!gelegde!fundament!weer!zijn!

oorsprong.!Die!schuilt!in!het!groot!aantal!volksverhalen!dat!de!Peel!rijk!is:!de!lang!zo!

onherbergzame!en!daardoor!ook!zo!mysterieuze!Peel!is!van!oudsher!vruchtbare!grond!

gebleken!voor!talloze!vertellingen.159!

! Volksverhalen,!mondelinge!vertellingen!waarvan!de!bron!vaak!onbekend!is,!zijn!

er!in!alle!soorten!en!maten:!sagen,!legenden,160!sprookjes,!broodjeaapverhalen,!

persoonlijke!getuigenissen,!en!zelfs!moppen.161!Een!spannende!verhaallijn!is!in!de!regel!

belangrijker!dan!een!gedegen!historische!basis,!die!soms!flinterdun!is!en!hooguit!

gebaseerd!op!een!enkel!waargebeurd!element.162!Naast!de!christelijke!legenden!zijn!in!

de!Peel!met!name!de!sagen!–!korte!verhalen,!meestal!pessimistisch!van!aard!en!met!vaak!

een!hoofdrol!voor!bovennatuurlijke!verschijnselen!en!wezens!–!van!oudsher!erg!

populair.!Het!zijn!verhalen!over!bloeddorstige!weerwolven,!meedogenloze!reuzen,!

mysterieuze!vliegende!herten,!duivelse!dwaallichten!en!geheimzinnige!kabouters,!in!de!

Peel!vaak!‘erdmennekes’!(‘aardmannetjes’)!genoemd.!Tot!ver!in!de!twintigste!eeuw!

vormen!zulke!vertellingen!het!voornaamste!volksvermaak.163!

!

Ton!van!Reen!–!in!1941!geboren!in!het!NoordgBrabantse!Waalwijk,!maar!opgegroeid!in!

Panningen,!in!het!Limburgse!deel!van!de!Peel!–!is!zo!iemand!die!is!groot!gebracht!met!de!

vertellingen!van!vroeger.!Van!Reen!is!een!van!de!laatste!der!Mohikanen,!zou!je!kunnen!

zeggen,!alvorens!de!orale!vertelcultuur!in!Nederland!definitief!naar!de!achtergrond!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158!Willem!de!Blécourt,!Ruben!A.!Koman,!Jurjen!van!der!Kooi!en!Theo!Meder!ed.,!Verhalen$van$

stad$en$streek.$Sagen$en$legenden$in$Nederland!(Amsterdam!2010)!14.!
159!Theo!Janssen,!Reizen$door$de$oude$Peel.$100$eeuwen$Peelverhalen!(2e!herz.!druk;!Sevenum!

2001)!10.!
160!In!dit!specifieke!geval!volgens!de!volkskundige!uitleg!(De!Blécourt,!Koman,!Van!der!Kooi!en!
Meder!ed.,!Verhalen$van$stad$en$streek,!8g9):!een!traditioneel!christelijk!verhaal!met!een!heilige!

of!een!heilig!voorwerp!in!de!hoofdrol.!Met!name!roomsgkatholiek!van!aard!en!dus!vooral!

populair!in!NoordgBrabant!en!Limburg.!
161!De!Blécourt,!Koman,!Van!der!Kooi!en!Meder!ed.,!Verhalen$van$stad$en$streek,!8.!
162!Ibidem,!16g17.!
163!Janssen,!Reizen$door$de$oude$Peel,!121,!123,!125.!
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verdwijnt.!Hij!wordt!als!kind!gegrepen!door!de!volksverhalen!van!zijn!grootmoeder!–!

verhalen!waarbij!de!vertelkunst!vaak!belangrijker!is!dan!een!waarheidsgetrouwe!

weergave!van!de!historische!feiten,!de!‘orale!literatuur’!zoals!Van!Reen!het!noemt.!Door!

de!jaren!heen!groeit!Van!Reen!uit!tot!een!ingewijde!in!de!rijke!traditie!volksverhalen!van!

de!Peel!–!de!Peelverhalen,!een!genre!op!zichzelf.164!

Via!die!weg!krijgt!hij!ook!te!horen!over!de!kabouters;!de!outcasts!aan!het!randje!

van!de!samenleving!die!duivelse!krachten!worden!toegedicht.165!Dat!is!een!heel!ander!

beeld!van!de!kabouter!dan!dat!in!de!loop!van!de!tweede!helft!van!de!twintigste!eeuw!

gangbaar!wordt.!Onder!invloed!van!onder!anderen!de!tekenaar!Rien!Poortvliet,!die!

kabouters!afbeeldt!als!wezentjes!van!niet!veel!meer!dan!vijftien!centimeter!groot!met!de!

karakteristieke!rode!puntmutsen,!verworden!kabouters!tot!lieflijke!sprookjesfiguren!

met!een!hoog!knuffelgehalte.166!Van!Reen!wijt!die!opmerkelijke!transformatie!van!de!

kabouter!met!name!en!niet!ten!onrechte!aan!de!desinteresse!van!een!onderzoeker!als!J.J.!

Voskuil,!die!zich!met!het!onderwerp!bezighoudt!in!de!tijd!waarin!de!traditionele!

kabouterverhalen!langzaam!maar!zeker!uitsterven,!en!aan!het!‘verkinderlijken’!van!de!

sprookjes,!waardoor!van!de!oorspronkelijke!kabouterverhalen!steeds!minder!

overblijft.167!Zo!laat!Voskuil,!volkskundige!in!dienst!van!het!Meertens!Instituut,!in!zijn!

werk!inderdaad!in!niets!merken!dat!hij!de!kabouterverhalen!serieus!neemt.!Hij!doet!ze!

af!als!een!knullig!soort!bijgeloof,!als!kinderachtig!of!zelfs!idiotie.168!Geheel!onlogisch!zijn!

de!reserves!die!Voskuil!heeft!ook!weer!niet,!aangezien!de!kabouters!van!zijn!tijd!–!de!

tweede!helft!van!de!twintigste!eeuw!–!daadwerkelijk!die!uit!de!‘verkinderlijkte’!

sprookjes!zijn:!de!duistere!en!pessimistische!sagen!van!weleer!zijn!ingeruild!voor!vele!

malen!onschuldigere!verhalen!over!Paulus!de!boskabouter!en!kabouter!Piggelmee.!

Daarentegen!zou!je!kunnen!opmerken!dat!het!juist!de!wetenschappelijke!plicht!is!van!

onderzoekers!als!Voskuil!om!het!onderscheid!te!maken!tussen!de!‘oude’!kabouter!en!de!

‘nieuwe’.!

!

Die!nieuwe!kaboutercultus!–!die!met!de!intrede!van!de!televisie!een!nog!onschuldiger!

vorm!krijgt!door!tekenfilmfiguren!als!David!de!kabouter,!Nils!Holgersson!en!Kabouter!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164!Van!Reen,!Klein$Volk,$16g18.!
165!Ibidem,!19g20.!
166!Rien!Poortvliet!en!Wil!Huygen,!Leven$en$werken$van$de$Kabouter!(7e!druk;!Bussum!1976).!
167!Van!Reen,!Klein$Volk,$9,!22g23.!
168!J.J.!Voskuil,!Het$Bureau!7!delen!(Amsterdam!1996g2000).!J.J.!Voskuil,!De$Moeder$van$Nicolien!

(3e!druk;!Amsterdam!1999)!1g2.!
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Plop!–!staat!dus!in!schril!contrast!met!de!oude,!de!cultus!waarmee!Ton!van!Reen!is!

opgegroeid.!Om!die!niet!te!doen!vergeten!en!om!recht!te!doen!aan!de!oorspronkelijke,!de!

‘echte’,!kabouter!uit!de!Peel!brengt!Van!Reen!in!2002!Klein$Volk!uit.169!Overigens!krijgt!

hij!daar!ironisch!genoeg!ondersteuning!bij!van!medewerkers!van!het!Meertens!

Instituut.170!De!kabouters!in!zijn!boek!doen!in!niets!denken!aan!de!Rien!

Poortvliegachtige!kabouters!zoals!die!vandaag!de!dag!gemeengoed!zijn,!want!die!‘staan!

net!zo!ver!van!de!echte!kabouter!af!als!de!aap!van!de!vlinder’.171!De!verhalen!van!Van!

Reen!zijn!bewerkingen!van!de!vertellingen!die!hij!in!de!loop!van!de!jaren!heeft!

verzameld.172!Daarmee!borduurt!hij!in!feite!voort!op!het!werk!van!een!bekende!

verzamelaar!van!volksverhalen,!en!dus!ook!kaboutersagen,!als!Jacques!R.W.!

Sinninghe.173!

! De!volksverhalen!–!of!eigenlijk!moeten!we!spreken!van!sagen,!gezien!de!

bovennatuurlijke!krachten!die!de!kabouters!worden!toegedicht!–!van!Van!Reen!hebben!

stuk!voor!stuk!een!duidelijke!boodschap,!eentje!die!in!het!kort!neerkomt!op!het!principe!

‘wie!goed!doet,!goed!ontmoet’.!De!kabouters!zijn!de!brengers!van!deze!boodschap:!soms!

op!goedaardige!wijze,!zoals!wanneer!de!kabouters!gulheid!rijkelijk!belonen,174!maar!veel!

vaker!op!kwaadaardige!wijze,!zoals!wanneer!de!kabouters!mensen!straffen!voor!hun!

hebberigheid175!of!bemoeizucht.176!De!kabouters,!veelal!van!het!mannelijk!geslacht,!

worden!in!deze!verhalen!bovennatuurlijke,!duivelse,!krachten!toegedicht.!Daarmee!

kunnen!zij!de!boerenfamilies!zowel!maken!als!breken.!Wie!goed!doet,!wordt!gespaard!

door!het!noodlot!of!rijkelijk!beloond!met!een!oneindige!stroom!aan!eten!of!tabak,!terwijl!

de!kwaadwillenden!voornamelijk!rampspoed!ten!deel!valt.!Het!zijn!harde!levenslessen,!

die!in!weinig!doen!denken!aan!de!heel!wat!onschuldigere!kabouterverhalen!van!

tegenwoordig.!

!

Ton!van!Reen!plaatst!niet!alleen!grote!vraagtekens!bij!de!moderne!kabouter,!hij!gelooft!

überhaupt!niet!in!een!bepaald!prototype!kabouter:!de!kabouters!uit!het!boek!van!Van!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169!Van!Reen,!Klein$Volk,$10.!
170!Ibidem.!
171!Ibidem,!26.!
172!Ibidem,!53g54.!
173!Jacques!R.W.!Sinninghe!ed.,!Noord?Brabantsch$sagenboek!(Scheveningen!1933)!11g31.!Jacques!

R.W.!Sinninghe!ed.,!Limburgsch$sagenboek!(Zutphen!1938)!221g230.!
174!Van!Reen,!Klein$Volk,!92g97,!98g105,!123g125,!158.!
175!Ibidem,!81g86,!87g91,!106g110.!
176!Ibidem,!75g80,!139g144..!
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Reen!vormen!een!bonte!stoet!mensen!uit!de!zeventiende,!achttiende!en!negentiende!

eeuw!voor!wie!om!wat!voor!reden!dan!ook!geen!plaats!is!in!de!maatschappij.177!Onder!

hen!de!outcasts:!de!verstotenen,!zoals!pestlijders,!geesteszieken!en!mensen!die!lijden!

aan!andere!gevaarlijke!(geslachts)ziektes,!maar!ook!zij!die!zelf!–!maar!dan!wel!uit!

noodzaak!–!de!luwte!opzoeken,!zoals!vrouwen!die!worden!beschuldigd!van!hekserij!of!

andersdenkenden!die!in!de!maatschappij!op!weinig!sympathie!of!begrip!kunnen!

rekenen.178!Heidenen!zijn!een!goed!voorbeeld!van!dat!laatste!genre.179!In!de!

kaboutersagen!van!Van!Reen!is!het!duivelse!karakter!van!de!kabouters!een!terugkerend!

thema.!De!kabouters!zouden!niet!alleen!een!hekel!hebben!aan!de!kerk,!maar!het!luiden!

van!de!klokken!zou!de!kabouters!zelfs!de!stuipen!op!het!lijf!jagen.!Het!past!bij!de!rol!van!

de!roomsgkatholieke!kerk,!die!met!name!in!het!zuiden!van!Nederland!tot!in!de!twintigste!

eeuw!een!zeer!dominante!positie!inneemt!en!voor!heidenen!slechts!een!rol!in!de!marge!

laat.!

Naast!de!categorie!paria’s!die!min!of!meer!tot!afzondering!wordt!gedwongen,!

onderscheidt!Van!Reen!ook!nog!de!groep!die!om!persoonlijke!redenen!voor!een!

geïsoleerd!bestaan!kiest:!de!kluizenaars.180!Bij!leven!worden!ze!vaak!met!argusogen!

bekeken,!vooral!vanwege!hun!eigenzinnige!(lees:!afwijkende)!levensstijl!en!minimale!

contact!met!de!buitenwereld,!maar!na!hun!dood!groeien!ze!–!juist!vanwege!die!

mysterieuze!levensstijl!–!vaak!in!aanzien.!Sommigen!van!hen,!zoals!het!

‘kruidenvrouwtje’!Oda!naar!wie!lang!na!haar!sterven!in!de!achtste!eeuw!de!Noordg

Brabantse!plaats!SintgOedenrode!wordt!vernoemd,!zouden!zelfs!uitgroeien!tot!

beschermheiligen.181!

En!dan!is!er!ook!nog!de!groep!gehandicapten!voor!wie!geen!plaats!is!in!de!

maatschappij:!de!mensen!met!het!syndroom!van!Down!–!of!zoals!Van!Reen!ze!noemt!om!

anachronismen!te!voorkomen:!de!‘mongolen’.182!Zij!benaderen!gezien!hun!

achtergebleven!ontwikkeling!en!vaak!ook!groei!het!beeld!van!de!kabouter!als!de!

dwergachtige!misschien!nog!wel!het!meest.!Net!zoals!in!het!geval!van!de!heidenen!speelt!

de!kerk!een!voorname!en!weinig!prettige!rol!in!de!penibele!situatie!van!deze!groep!

kabouters.!De!kerk!heeft!in!die!tijd!namelijk!geen!plek!voor!mensen!die!anders!zijn;!de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177!Van!Reen,!Klein$Volk,!25.!
178!Ibidem,!33.!
179!Ibidem,!35g38.!
180!Ibidem,!37g38.!
181!Ibidem,!41.!
182!Ibidem,!42g44.!
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mongolen!worden!beschouwd!als!‘duivelskinderen’.!Het!doet!de!positie!van!de!geestelijk!

gehandicapten!in!de!zo!gelovige!Peel!uiteraard!geen!goed.!Ouders!schamen!zich!vaak!

voor!de!handicap!van!hun!kinderen;!het!krijgen!van!zulke!kinderen!wordt!gezien!als!

straf!van!God!voor!een!zondig!leven.!Het!gevolg!van!dit!alles!is!dat!de!mongolen!

uitgroeien!tot!paria’s:!velen!gaan!dwalen,!houden!zich!verscholen!in!bos!of!hei!en!

trachten!door!te!bedelen!of!boerenwerk!te!verrichten!aan!de!kost!te!komen.183!Dat!de!

gehandicaptenzorg!in!Nederland!pas!in!de!twintigste!eeuw!serieus!wordt!genomen,!

helpt!vanzelfsprekend!ook!niet!mee.!

Wat!door!Van!Reen!slechts!tussen!neus!en!lippen!wordt!vermeld,!maar!toch!een!

belangrijke!rol!speelt!in!het!verhaal!is!inteelt.!Dat!is!niet!alleen!een!onvermijdelijk!

fenomeen!in!de!zo!geïsoleerde!en!dunbevolkte!Peel!van!die!tijd,!maar!het!is!zeker!ook!

een!al!even!zo!onvermijdbaar!gevolg!van!de!groepen!outcasts!die!zich!teruggetrokken!

hebben!in!de!bossen!of!op!de!heide!en!een!nog!veel!geïsoleerder!bestaan!leiden.!Die!

inteelt!houdt!de!communes!van!verstotenen!niet!alleen!in!stand,!maar!leidt!natuurlijk!

ook!tot!tal!van!aangeboren!complicaties!als!een!geestelijke!handicap!of!–!jawel!–!

dwerggroei.!

Hoewel!Van!Reen!de!Peelkabouters!situeert!in!de!zeventiende,!achttiende!en!

negentiende!eeuw,!zoekt!hij!de!kiem!van!de!sagen!al!vele!eeuwen!daarvoor,!zo!rond!de!

vierde!eeuw!na!Christus,!in!een!tijd!dat!het!WestgRomeinse!Rijk!in!rap!tempo!afbrokkelt!

en!de!Grote!Volksverhuizing!op!gang!komt.!Van!Reen!stelt!dat!Romeinse!achterblijvers!

in!de!Peel!–!kleiner!van!stuk!dan!de!Keltische!en!Germaanse!afstammelingen!–!en!

groepen!mensen!die!zich!uit!angst!voor!de!gewelddadige!nieuwkomers!terugtrekken!in!

de!woestenij!van!de!Peel!hun!sporen!nalaten!in!de!latere!kabouterverhalen.184!Die!

theorie!is!historisch!gezien!echter!nauwelijks!hard!te!maken.!Bovendien!zijn!de!meeste!

sagen!niet!erg!oud!en!is!slechts!een!enkele!sage!terug!te!voeren!tot!de!Middeleeuwen!of!

zelfs!daarvoor,!wat!de!stelling!niet!veel!aannemelijker!maakt.185!Moet!gezegd!worden!

dat!de!exacte!oorsprong!van!de!kaboutercultus!in!het!kader!van!dit!onderzoek!ook!niet!

zo!belangrijk!is!–!relevanter!is!hoe!die!cultus!eruit!ziet.!

!

Als!bewoners!van!de!heide!of!de!bossen!–!ze!begeven!zich!niet!alleen!figuurlijk,!maar!

ook!letterlijk!aan!de!rand!van!de!samenleving!–!worden!de!kabouters!uit!de!verhalen!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
183!Van!Reen,!Klein$Volk,!44.!
184!Ibidem,!29g33.!
185!De!Blécourt,!Koman,!Van!der!Kooi!en!Meder!ed.,!Verhalen$van$stad$en$streek,!14.!
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van!Ton!van!Reen!vooral!gesignaleerd!bij!afgelegen!boerderijen.!Daar!scharrelen!ze!

veelal!wat!eten,!tabak!of!soms!zelfs!kleren!bij!elkaar!door!voor!boeren!werk!te!

verrichten!dat!dan!–!voor!de!agrarische!revolutie!zijn!intrede!doet!–!nog!voornamelijk!

met!de!hand!wordt!verricht.186!Een!populair!werkje!is!het!hoeden!van!een!

schaapkudde,187!maar!ook!het!bewerken!van!de!akkers!komt!veel!voor.!Als!de!boer!een!

ploeg!en!een!pan!met!eten!op!zijn!akker!legt,!weten!de!kabouters!wat!hen!te!doen!staat.!

Het!zijn!taferelen!die!zich!veelal!’s!nachts!afspelen,!de!kabouters!zoeken!het!gezelschap!

van!andere!mensen!immers!liever!niet!op.188!

Dat!nachtelijke!werk!zou!de!zweem!van!mysterie!best!eens!verder!in!de!hand!

hebben!kunnen!werken.!Dat!geldt!ook!voor!het!waarzeggen!en!het!repareren!van!

pannen,!kunsten!die!de!kabouters!zouden!hebben!geleerd!van!de!zigeuners.189!In!een!

tijd!waarin!volksverhalen!razend!populair!zijn,!groeien!de!eigenzinnige!kabouters!dan!

ook!al!snel!uit!tot!hoofdrolspelers!in!hun!eigen!sagen.!Met!de!bovennatuurlijke!krachten!

die!hen!daarin!worden!toegedicht,!groeien!de!kabouters!in!aanzien:!ze!worden!niet!

beschouwd!als!dom,!maar!juist!als!spitsvondig,190!boezemen!angst!in!zelfs,!en!daardoor!

ontstaat!er!ook!een!bepaald!ontzag:!wie!geen!respect!toont!voor!de!kabouters!zou!daar!

wel!eens!de!rekening!van!gepresenteerd!kunnen!krijgen,!zo!luidt!de!boodschap.191!

!

In!de!loop!van!de!twintigste!eeuw!is!er!steeds!minder!plek!voor!de!kabouters!zoals!door!

Ton!van!Reen!omschreven.!Letterlijk,!want!de!Peel!wordt!in!rap!tempo!ontgonnen!en!

van!de!eens!zo!weidse!en!onherbergzame!heide!blijft!niet!veel!meer!over.!De!kabouters!

hebben!dus!steeds!minder!gebied!om!zich!in!schuil!te!houden.!Bovendien!krijgen!de!

outcasts!van!weleer!langzaam!maar!zeker!een!plekje!in!de!samenleving:!heiden!zijn!is!

niet!langer!een!zonde,!‘mongolen’!blijken!toch!geen!duivelskinderen,!voor!

gehandicapten!ontstaan!tehuizen!en!verstotenen!krijgen!een!plekje!in!de!maatschappij.!

De!traditionele!kabouter!van!Van!Reen!sterft!langzaam!uit,!het!tijdperk!van!de!nieuwe!

kabouter!breekt!aan.192!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186!Van!Reen,!Klein$Volk,!45g47.!
187!Ibidem,!57.!
188!Ibidem,!45g46.!
189!Ibidem,!47g48.!
190!Ibidem,!50.!
191!Ibidem,!46g47.!
192!Ibidem,!51g52.!
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Terug!naar!het!hoofdonderwerp!van!dit!onderzoek,!Toon!van!Els.!Met!de!kaboutersagen!

van!Ton!van!Reen!lijken!we!misschien!een!beetje!te!zijn!afgedwaald!van!de!in!Oploo!

opgegroeide!man,!maar!het!zal!de!oplettende!lezer!al!wel!zijn!opgevallen:!Toon!past!juist!

uitermate!goed!in!de!door!Van!Reen!geschetste!kaboutercultus;!Toon!ís!de!

vleesgeworden!kabouter.!Het!moet!Van!Reen!zelf!ook!zijn!opgevallen:!Toon!siert!immers!

de!cover!van!het!boek.!Overigens!wordt!Toon!opvallend!genoeg!verder!helemaal!niet!

met!naam!genoemd!in!het!boek!–!wel!zijn!twee!foto’s!van!hem!afgedrukt,!waaronder!nog!

eenmaal!dezelfde!als!op!de!voorkant.193!

Zijn!naam!mag!dan!niet!worden!genoemd,!wie!het!verhaal!van!de!gewezen!

schaapherder!kent!en!met!die!kennis!gaat!lezen!in!Klein$Volk!kan!niet!anders!dan!de!ene!

na!de!andere!parallel!trekken.!Van!praktisch!alle!categorieën!kabouters!die!Van!Reen!

onderscheidt,!heeft!Toon!wel!wat!weg.!Toon!is!bij!uitstek!een!outcast,!iemand!voor!wie!

door!zijn!handicap!(dwerggroei)!geen!plaats!is!in!de!maatschappij.!Door!zijn!handicap!

voldoet!hij!bovendien!aan!het!beeld!van!de!dwergachtige.!Daarnaast!wordt!hij!door!de!

buitenwacht!gezien!als!zondig,!als!een!heiden.!De!oorsprong!daarvan!zit!‘m!natuurlijk!in!

het!besmeuren!van!de!kerk!met!mest!en!kalk.!Ook!kan!Toon!gerust!worden!beschouwd!

als!een!soort!kluizenaar.!Door!de!vele!pesterijen!zoekt!hij!het!liefst!een!plekje!in!de!

luwte!op!en!contact!met!de!buitenwereld!houdt!hij!bij!voorkeur!beperkt!tot!het!strikt!

noodzakelijke;!Toon!verkiest!zover!mogelijk!het!isolement.!

! Met!de!manier!waarop!Toon!zijn!leven!vorm!geeft,!komt!hij!eveneens!behoorlijk!

dicht!in!de!buurt!van!de!kabouter!zoals!die!door!Van!Reen!wordt!omschreven.!Toon!

trekt!zich!bij!voorkeur!terug!op!de!heide!en!verdient!–!zolang!als!dat!mogelijk!is!

tenminste!–!de!kost!als!schaapherder,!zoals!ook!veel!kabouters!uit!de!sagen!van!Van!

Reen!dat!doen.!En!daarmee!houdt!de!vergelijking!niet!op.!Zoals!de!kabouters!uit!de!

sagen!angst!inboezemen,!zit!ook!bij!de!–!vooral!jonge!–!mensen,!de!schrik!voor!Toon!er!

goed!in.194!Nog!een!voorbeeld:!een!van!de!redenen!van!het!verdwijnen!van!de!

traditionele!kabouter!is!dat!diens!leefgebied!door!de!grootschalige!heideontginningen!

steeds!verder!inkrimpt!en!er!uiteindelijk!niet!veel!meer!van!overblijft.!Die!vlieger!gaat!

ook!op!in!het!geval!van!Toon,!die!mede!door!de!heideontginningen!zijn!baan!als!

schaapherder!kwijtraakt,!een!gebeurtenis!die!in!feite!het!begin!van!het!einde!inluidt.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193!Van!Reen,!Klein$Volk,!60g61.!
194!Hoeijmakers,!Die$goeie$ouwe$tijd,!148,!151,!154,!156,!157.!
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! Wie!de!sagen!in!Klein$Volk!leest!en!daar!het!levensverhaal!van!Toon!langs!legt,!

kan!zelfs!de!indruk!krijgen!dat!Toon!het!als!zwerver!juist!zolang!weet!vol!te!houden!bij!

de!gratie!van!de!kaboutersagen.!In!die!sagen!wordt!gulheid!immers!ten!zeerste!

aangemoedigd:!wie!deelt!met!de!kabouter!wordt!rijkelijk!beloond,!of!wie!weigert!te!

delen!juist!zwaar!gestraft.!Zou!dat!bewust!of!onbewust!meespelen!bij!al!die!mensen!die!

Toon,!een!figuur!die!verdraaid!veel!aan!de!kabouters!uit!de!sagen!doet!denken,!jarenlang!

wat!te!eten!en!te!drinken!toestoppen!of!hem!een!slaapplaats!aanbieden?!Het!is!niet!hard!

te!maken!en!dus!louter!speculatie,!maar!een!zijweg!die!in!deze!context!aardig!genoeg!is!

om!niet!te!worden!genoemd.!

! Willem!F.!Christiaans!–!toevallig!of!niet!net!als!Van!Reen!ook!opgegroeid!met!de!

oude!kaboutercultus!van!de!Peel!–!zei!het!in!1969!al:!in!tegenstelling!tot!de!verhalen!

over!de!Peelreuzen!is!Toon!geen!speelse!fantasie,!maar!is!hij!realiteit,!de!werkelijkheid;!

hij!is!in!de!Peel!opgegroeid,!hij!heeft!er!gewerkt!en!hij!heeft!er!rondgezworven.195!Toon!

is!het!vleesgeworden!volksverhaal!uit!de!Peel!en!juist!dat!spreekt!zo!tot!de!verbeelding.!

!

*!

!

Sinds!2003!is!Toon!van!Els!in!het!brons!vereeuwigd!in!het!dorpscentrum!van!Oploo.!

Maar!–!zoals!eerder!in!dit!onderzoek!al!opgemerkt!–!het!had!niet!veel!gescheeld!of!zo’n!

eerbetoon!was!er!al!veel!eerder!gekomen.!Het!is!het!jaar!1969!als!de!eerste!aanzet!al!

wordt!gegeven!door!Willem!F.!Christiaans,!bijna!35!jaar!voor!het!standbeeld!er!

daadwerkelijk!zou!komen!dus.!In!zijn!drieluik!in!het!Boxmeers$Weekblad!sluit!hij!af!met!

het!voorstel!om!in!Oploo!een!standbeeld!op!te!richten!voor!de!vroegere!schaapherders!

uit!de!Peel.!En!wie!is!daarvoor!nu!beter!geschikt!dan!Toon!van!Els,!niet!alleen!een!

bekend!gezicht!in!Oploo!maar!ook!ver!daarbuiten?196!

! Aanvankelijk!lijkt!de!onderwijzer!Christiaans,!die!met!zijn!drieluik!over!het!leven!

van!Toon!überhaupt!pionierswerk!verricht,!een!roepende!in!de!woestijn.!Serieuze!

initiatieven!blijven!uit,!een!standbeeld!komt!er!niet.!Daarmee!lijkt!het!voorstel!niet!veel!

meer!dan!een!goedbedoelde!oproep!van!een!ijverige!sympathisant.!Tot!in!1985!Sjang!

Hoeijmakers!besluit!om!in!het!kader!van!zijn!nieuwe!boek!over!de!Peel!en!zijn!bewoners!

op!zoek!te!gaan!naar!de!hiaten!in!het!werk!van!Christiaans.!Daarbij!wendt!de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!7!februari!1969.!
196!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!28!februari!1969.!
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heemkundige!uit!Elsendorp!zich!tot!de!mensen!die!Toon!nog!gekend!hebben.!In!de!

lokale!en!regionale!media!krijgt!Hoeijmakers!vrij!baan!om!Toon!te!introduceren!en!zijn!

oproep!te!doen,!waarbij!ook!de!wens!van!Christiaans!weer!eens!de!revue!passeert.!

!

In!1986!raken!de!plannen!om!het!idee!van!Willem!F.!Christiaans!tot!uitvoering!te!

brengen!in!een!stroomversnelling!door!iets!wat!min!of!meer!als!een!toevalligheid!kan!

worden!beschouwd.!Na!Plo’86,!een!driedaags!dorpsfeest!dat!op!23,!24!en!25!mei!van!dat!

jaar!wordt!gehouden!ter!viering!van!de!voltooiing!van!de!renovatie!van!de!Oploose!

dorpskern,!blijkt!er!nog!een!potje!met!geld!over!te!zijn.!1.000!gulden!om!precies!te!zijn.!

Bij!een!evaluatievergadering!in!september!komt!het!organiserende!comité!op!het!idee!

om!dat!bedrag!niet!te!besteden!aan!iets!als!nieuwe!bloembakken,!maar!het!aan!te!

wenden!voor!de!realisering!van!het!idee!van!Christiaans:!startkapitaal!voor!een!

blijvende!herinnering!aan!Toon!van!Els!dus.!Het!comité!beseft!dat!een!standbeeld!voor!

Toon!een!trendbreuk!zou!zijn.!Normaal!gesproken!zijn!dat!soort!initiatieven!

voornamelijk!weggelegd!voor!mensen!die!veel!hebben!betekend!voor!de!maatschappij,!

iets!wat!bij!Toon!niet!zozeer!het!geval!is!geweest.!„Maar!wij!vinden!dat!je!via!een!

gedenkteken!Toontje!plus!zijn!tijd!in!beeld!kunt!brengen”,!zegt!Harrie!Aarts!als!

secretaris!van!het!comité!in!die!tijd!tegen!dagblad!De$Gelderlander.!Toon!als!symbool!

voor!de!Peel!zoals!die!ooit!geweest!is!dus.!Maar!tegelijkertijd!ziet!Aarts!het!gedenkteken!

ook!als!een!rehabilitatie.!„Een!soortgelijk!figuur!vind!je!nergens.!Hij!zwierf!van!Limburg!

tot!Den!Bosch!en!overal!ondervond!hij!moeilijkheden.!Van!de!andere!kant!heeft!hij!op!

veel!mensen!indruk!gemaakt.!Het!was!een!apart!figuur.!Een!paria.!(…)!Maar!ik!geloof!dat!

hij!erg!met!zijn!euvel!liep!dat!hij!een!dwerg!was.!Hij!was!een!getekende.!Vandaag!de!dag!

gaan!we!gelukkig!anders!om!met!gehandicapten.”197!

Al!snel!begint!het!plan!te!leven!binnen!de!dorpsgrenzen.!Regionale!en!lokale!

media!bemoeien!zich!ermee:!van!De$Gelderlander!tot!het!Boxmeers$Weekblad!tot!het!

Oploose!parochieblad!Komplo.198!De!media!berichten!over!de!plannen!voor!het!

standbeeld,!maar!evengoed!wordt!het!levensverhaal!van!Toon!weer!eens!afgestoft.!

Daarbij!is!een!prominente!rol!weggelegd!voor!Sjang!Hoeijmakers,!die!her!en!der!wordt!

opgevoerd!als!deskundige!en!in!korte!tijd!uitgroeit!tot!een!van!de!voornaamste!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197!Auteur!onbekend,!‘Comité!wil!gedenkteken’,!De$Gelderlander,!10!november!1986.!
198!Henny!Lenkens,!Plo’86$en$de$standbeeld?perikelen,!in:!‘Openluchtspel!Toon!d’n!Dwerg’!

(begeleidend!programmaboek!bij!toneelstuk!in!1992)!9.!
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lobbyisten.199!Zo!brengt!hij!in!december!1986!zelfs!een!speciaal!bezoek!aan!leden!van!de!

CDAgfractie!om!hen!te!overtuigen!van!het!initiatief.200!Hoeijmakers!heeft!duidelijke!

ideeën!over!de!manier!waarop!Toon!moet!worden!herdacht:!„De!grootste!bekendheid!

kreeg!Toontje!als!zwerver,!maar!toch!ben!ik!van!mening!dat!hij!niet!als!zwerver!

afgebeeld!moet!worden.!Zwerven!deed!hij!buiten!Oploo!en!zwervers!zijn!van!alle!tijden.!

Maar!een!afbeelding!van!Toontje!met!een!kleine!kudde!schappen!heeft!ons!echt!iets!te!

zeggen.!Niet!alleen!over!hem!maar!ook!over!de!tijd!waar!hij!in!leefde.”201!Net!als!Aarts!

van!het!comité!Plo’86!wijst!Hoeijmakers!dus!op!de!symbolische!functie!van!het!

standbeeld.!En,!laat!ook!hij!niet!na!om!te!benadrukken,!het!zou!bovendien!een!goede!

manier!zijn!aandacht!te!schenken!aan!de!vaak!slechte!behandeling!van!gehandicapten!

destijds.!Hoeijmakers:!„Ik!vind!dat!zo’n!standbeeld!er!wel!moet!komen.!Niet!omdat!

Toontje!zo!geweldig!was,!maar!omdat!hij!ons!herinnert!aan!hoe!slecht!het!toen!was…”202!

!

De!lobby!van!Sjang!Hoeijmakers!en!consorten!is!hoognodig!ook.!Want!het!comité!Plo’86!

mag!dan!wel!1.000!gulden!beschikbaar!stellen,!dat!is!beslist!niet!genoeg.!Er!wordt!een!

beroep!gedaan!op!de!gemeente!Oploo!–!die!dan!nog!niet!is!opgegaan!in!de!huidige!

gemeente!Sint!Anthonis!–!om!het!resterende!bedrag!voor!haar!rekening!te!nemen.!Die!

reageert!met!enige!reserve.!Het!gemeentebestuur!staat!weliswaar!niet!onwelwillend!

tegenover!de!financiering!van!een!standbeeld!in!Oploo,!maar!is!er!niet!van!overtuigd!dat!

het!zo’n!goed!plan!is!om!Toon!van!Els!daarvoor!als!model!te!nemen.!Een!van!die!sceptici!

is!wethouder!Tien!Verberk,!nota!bene!tevens!lid!van!het!comité!Plo’86.!Verberk!is!van!

mening!dat!Toon,!bekend!geworden!door!het!met!mest!besmeuren!van!de!kerk,!het!dorp!

eerder!in!diskrediet!heeft!gebracht!dan!dat!hij!daadwerkelijk!een!bijdrage!leverde.!

Waarom!zou!de!gemeente!dan!juist!aan!zo’n!arme!sloeber!geld!moeten!besteden?203!

! Verberk!staat!niet!alleen!in!die!gedachte!en!als!vanzelf!ontstaat!er!tweespalt!in!de!

lokale!politiek.204!Enerzijds!zijn!er!de!sympathisanten,!waarbij!met!name!de!linkse!

politici!een!voortrekkersrol!spelen.!Die!zien!Toon!als!het!symbool!van!de!onderdrukten!

in!de!samenleving!en!beschouwen!hem!als!een!goed!middel!in!de!strijd!tegen!die!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
199!Lenkens,!Plo’86$en$de$standbeeld?perikelen,!in:!‘Openluchtspel!Toon!d’n!Dwerg’!9.!
200!Interne!aankondiging!vergadering!CDAgfractie,!verstuurd!op!5!december!1986,!persoonlijk!

archief!Henny!Lenkens!te!Oploo.!
201!Hoeijmakers,!‘Verstoten!zwerver!na!66!jaar!nog!steeds!middelpunt!van!controverse’.!
202!Ibidem.!
203!Aerts,!‘Is!een!hommage!aan!een!verschoppeling!wel!verantwoord?’,!24!december!1986.!
204!Ibidem.!
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discriminatie!–!pikant!detail:!in!diezelfde!periode!wordt!in!de!gemeente!een!felle!

discussie!gevoerd!over!de!mogelijke!komst!van!een!asielzoekerscentrum.205!Anderzijds!

de!tegenstanders!met!voorop!het!CDA,!de!wat!meer!conservatieve!partij!van!wethouder!

Verberk!die!een!meerderheidspositie!in!de!raad!inneemt.!De!oppositie!ziet!Toon!als!niet!

veel!meer!dan!‘een!slecht!ventje’.206!Die!tweedeling!blijft!niet!beperkt!tot!het!

gemeentehuis,!ook!daarbuiten!laait!het!vuurtje!op.!Via!ingezonden!brieven!in!de!lokale!

en!regionale!media!mengen!burgers!zich!in!het!debat.207!Ook!bij!de!jaarlijkse!

pronkzittingen!in!aanloop!naar!het!carnavalsfeest!is!de!kwestie!een!dankbaar!

onderwerp.!Had!die!zonderlinge!Toon!al!die!aandacht!voor!zijn!persoon!eigenlijk!wel!

gewild,!vraagt!een!van!de!deelnemers!aan!de!cabareteske!avond!in!Sint!Anthonis!zich!

niet!ten!onrechte!af?208!

!

In!januari!1987!maakt!dagblad!De$Gelderlander!melding!van!de!vele!steunbetuigingen!

voor!comité!Plo’86:!inmiddels!begint!het!er!steeds!meer!op!te!lijken!dat!het!niet!zozeer!

de!vraag!is!óf!het!benodigde!geld!wordt!binnen!geharkt,!maar!vooral!hoeveel!er!nu!exact!

nodig!is!–!er!wordt!gesproken!over!een!bedrag!tussen!de!20.000!en!40.000!gulden.209!

Eerder!al!meldt!het!Boxmeers$Weekblad!dat!tientallen!particulieren!een!financiële!

bijdrage!hebben!toegezegd!aan!Sjang!Hoeijmakers.210!Niet!veel!later!schaart!

desgevraagd!ook!de!plaatselijke!VVV!zich!achter!het!initiatief!voor!een!gedenkteken!

voor!Toon!van!Els.!Het!toeristenbureau!geeft!aan!ieder!initiatief!om!het!dorp!

aantrekkelijker!te!maken!voor!bezoekers!toe!te!juichen,!dus!ook!dit!plan.211!

Ondertussen!maant!het!comité!Plo’86!tot!haast.!„We!moeten!opschieten!want!

anders!gaat!een!andere!plaats!met!de!eer!strijken”,!zegt!secretaris!Harrie!Aarts!in!het!

Boxmeers$Weekblad.!Zo!wordt!in!datzelfde!artikel!gesuggereerd!dat!Siebengewald!op!het!

vinkentouw!zit.!Bij!zijn!zwerftochten!is!Toon!daar!immers!ook!wel!eens!geweest!en!het!

zou!voor!dat!dorp!zomaar!eens!aanleiding!kunnen!zijn!hem!te!‘adopteren’!–!foto’s!van!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205!Henk!Baltussen,!‘Oudgburgemeester!Peer!van!Veggel!overleden’,!online!te!raadplegen!op:!

http://www.gelderlander.nl/regio/maasland/oudgburgemeestergpeergvangveggelgoverledeng

1.3583008,!31!december!2012![Laatst!geraadpleegd!op:!28!april!2015].!
206!Auteur!onbekend,!‘Standbeeld!nog!niet!geaccepteerd’,!De$Gelderlander,!25!april!1987.!
207!L.!Godschalk,!‘Pleidooi!voor!Toontje’,!Boxmeers$Weekblad,!7!januari!1987.!Lenkens,!Plo’86$en$

de$standbeeld?perikelen,!in:!‘Openluchtspel!Toon!d’n!Dwerg’!9.!
208!Pronkzitting!Sint!Anthonis!1987,!carnavalsvereniging!D’n!Uutlaot.,!archief!Lenkens.!

209!Auteur!onbekend,!‘Veel!steun!voor!‘dwerg!uit!Oploo’’,!De$Gelderlander,!9!januari!1987.!
210!Aerts,!‘Is!een!hommage!aan!een!verschoppeling!wel!verantwoord?’,!24!december!1986.!
211!Brief!van!VVV!Oploo!c.a.!aan!comité!Plo’86,!verstuurd!op!16!januari!1987,!archief!Lenkens.!
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Toon!prijken!al!in!diverse!dorpsboeken.212!Desondanks!blijft!het!gemeentebestuur!van!

Oploo!maar!wikken!en!wegen.!Het!mag!er!gezien!alle!steunbetuigingen!dan!de!schijn!van!

hebben!dat!een!meerderheid!van!het!dorp!vóór!is!of!tenminste!geen!zwaarwegende!

bezwaren!heeft,!de!tegenstand!blijft!desondanks!hardnekkig!en!is!met!wethouder!Tien!

Verberk!te!nadrukkelijk!aanwezig!om!zomaar!te!negeren.!Uiteindelijk!durft!de!gemeente!

het!niet!aan:!het!lijkt!erop!dat!ze!haar!vingers!niet!durft!te!branden!aan!de!inmiddels!zo!

controversiële!kwestie.!Op!27!januari!1987!wordt!een!brief!verzonden!aan!het!comité!

Plo’86!waarin!het!gemeentebestuur!aangeeft!weliswaar!‘een!ruimte’!beschikbaar!te!

willen!stellen,!maar!dat!het!van!mening!is!dat!‘de!realisering!van!een!standbeeldje!van!

Toontje!van!Els!uit!particulier!initiatief!moet!komen’.213!

!

Het!blijkt!de!doodsteek!voor!de!plannen!van!het!comité!Plo’86.!Dat!ervaart!het!schrijven!

van!de!gemeente!als!een!teleurstelling!en!spreekt!in!een!intern!memo!van!begin!februari!

dat!‘van!morele!ondersteuning!niets!blijkt’.!Desondanks!geeft!het!comité!de!moed!dan!

nog!niet!op!en!wordt!er!aangekondigd!dat!er!opnieuw!contact!moet!worden!gezocht!met!

de!gemeente.214!Dat!leidt!niet!tot!het!gewenste!resultaat.!In!een!‘onplezierig!gesprek’!op!

7!april!van!dat!jaar!komen!beide!partijen!niet!nader!tot!elkaar.!Hoewel!onder!anderen!

burgemeester!Peter!van!Veggel!van!de!PvdA!aangeeft!–!in!tegenstelling!tot!CDAg

wethouder!Tien!Verberk!–!geen!principiële!bezwaren!te!hebben,!blijft!het!

gemeentebestuur!bij!het!eerdere!standpunt!dat!het!slechts!ruimte!beschikbaar!wil!

stellen.215!Zonder!een!substantiële!financiële!bijdrage!van!de!gemeente!is!een!

gedenkteken!niet!haalbaar:!het!startkapitaal!van!1.000!gulden!is!een!veel!te!wankele!

basis!voor!een!standbeeld!dat!minstens!20.000!gulden!kost.216!Het!doet!het!comité!

Plo’86!in!september!1987!besluiten!om!na!een!vergeefse!lobby!van!een!jaar!de!plannen!

voorlopig!in!de!ijskast!te!zetten:!„Gezien!de!samenstelling!van!het!huidige!college!en!de!

tegenkanting!elders!die!er!was/is,!lijkt!het!ons!het!beste!om!een!en!ander!te!laten!rusten!

tot!‘betere!tijden’.”217!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212!Jan!van!Goch,!‘Dorpen!‘vechten’!om!eerherstel!verschoppeling’,!Boxmeers$Weekblad,!12!

november!1986.!
213!Brief!van!gemeente!Oploo!aan!comité!Plo’86,!verstuurd!op!27!januari!1987,!archief!Lenkens.!
214!Intern!memo!aan!de!leden!van!comité!Plo’86,!verstuurd!op!11!februari!1987,!archief!Lenkens.!
215!Intern!memo!aan!de!leden!van!comité!Plo’86,!verstuurd!in!september!1987,!archief!Lenkens.!
216!Auteur!onbekend,!‘Standbeeld!nog!niet!geaccepteerd’.!
217!Intern!memo!aan!de!leden!van!comité!Plo’86,!verstuurd!in!september!1987.!
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Voor!Hoeijmakers!hoeft!het!dan!niet!meer!zo!nodig.!Hij!laat!in!december!1988!

optekenen!dat!Oploo!zo’n!standbeeld!wat!hem!betreft!niet!meer!verdient,!omdat!het!

dorp!‘de!dwerg!altijd!–!en!nog!steeds?!–!verjoeg’.218!In!de!zomer!van!1989!lijkt!er!nog!

heel!even!hoop!te!gloren,!als!het!Boxmeers$Weekblad!kopt!dat!‘Toontje!d’n!Dwerg!aan!de!

deur!van!de!raadzaal!klopt’,!maar!het!blijkt!vals!alarm.!Het!gaat!om!een!standbeeldje!dat!

de!uit!Sint!Anthonis!afkomstige!Harrie!Willems!heeft!vervaardigd!en!in!die!weken!wordt!

tentoongesteld!op!het!gemeentehuis!van!Sint!Anthonis.!Niet!zozeer!ter!nagedachtenis!

van!Toon,!maar!‘gewoon’!in!het!kader!van!een!expositie!van!cursisten!van!het!Instituut!

voor!Kunstzinnige!Vorming!Land!van!Cuijk.219!Willems!is!overigens!niet!de!eerste!

regionale!kunstenaar!die!zelf!met!het!idee!aan!de!slag!gaat.!In!1985!werkt!de!Osse!

beeldhouwster!Ger!van!IpperengSchenkels!al!aan!een!miniatuurbeeldje220!en!later!komt,!

op!verzoek!van!Hoeijmakers,!ook!de!in!Venlo!woonachtige!kunstenaar!Toon!Hendriks!

met!zo’n!creatie.221!

Maar!concreter!dan!dat!wordt!het!niet!–!nog!niet.!Wat!eind!jaren!tachtig!het!einde!

lijkt!van!een!lobby!die!in!feite!zo’n!twintig!jaar!heeft!geduurd!–!het!was!in!1969!immers!

Willem!F.!Christiaans!die!voor!het!eerst!een!standbeeld!voor!Toon!van!Els!voorstelde!–,!

blijkt!later!de!kiem!te!zijn!van!de!vertoonisering!van!Oploo.!Want!dat!standbeeld!komt!er!

vele!jaren!later!alsnog.!En!daar!zou!het!niet!bij!blijven.!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
218!Jan!van!Goch,!‘Over!pindollen,!repen!en!andere!karakteristieken!van!weleer’,!Boxmeers$

Weekblad,!7!december!1988.!
219!Auteur!onbekend,!‘Toontje!d’n!dwerg!klopt!aan!deur!raadzaal’,!Boxmeers$Weekblad,!21!juni!

1989.!
220!Auteur!onbekend,!‘De!legendarische!Toontje!de!dwerg!komt!na!zestig!jaar!weer!tot!leven’.!
221!Auteur!onbekend,!‘Toontje!d’n!dwerg!klopt!aan!deur!raadzaal’.!

!
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Hoofdstuk'3.'1992'–'heden:'De'herontdekking'van'Toon'van'Els'

Hoewel!Toon!van!Els!in!januari!1922!komt!te!overlijden,!leeft!hij!dus!nog!decennialang!

voort!in!de!verhalen!van!P.Th.!Builtjes,!Willem!F.!Christiaans!en!Sjang!Hoeijmakers.!Maar!

tot!een!tastbaar!eerbetoon!komt!het!–!ondanks!de!initiatieven!van!het!comité!Plo’86!–!

niet.!Tot!een!paar!jaar!later,!vanaf!het!begin!van!de!jaren!negentig,!alsnog!een!

opmerkelijk!soort!institutionalisering!op!gang!komt.!Opmerkelijk,!omdat!een!sluimerend!

volksverhaal!in!die!jaren!plots!een!vlucht!neemt!en!uitgroeit!tot!immaterieel!erfgoed.!

Toon!is!in!1992!het!middelpunt!van!een!toneelstuk!–!een!daverend!succes!–!en!later!ook!

het!hoofdpersonage!van!een!van!de!populairste!nummers!van!OEF,!de!succesvolle!band!

uit!het!dorp.!Toon!wint!daarmee!niet!alleen!aan!naamsbekendheid,!maar!zeker!ook!aan!

begrip.222!Het!‘vies!lelijk!menneke’!van!weleer!wordt!aaibaar.!Zozeer!dat!het!immaterieel!

erfgoed!in!2003!zelfs!materieel!erfgoed!wordt:!Toon!krijgt!zijn!eigen!standbeeld!–!nu!

wel.!De!onthulling!daarvan!is!direct!de!aftrap!van!de!Tôntjesdag,!een!jaarlijks!

terugkerend!cultureel!evenement!waaraan!zijn!naam!wordt!verbonden.!

! Je!zou!kunnen!stellen!dat!met!name!die!laatste!twee!Toon!definitief!hebben!

verbonden!aan!Oploo.!Het!standbeeld!is!immers!een!tastbare!en!blijvende!herinnering,!

terwijl!de!Tôntjesdag!ieder!jaar!weer!de!herinnering!opnieuw!oproept!zoals!de!roomsg

katholieke!kerk!zijn!overledenen!herdenkt!in!een!dodenmis.!Maar!die!eerste!twee!–!het!

toneelstuk!en!het!lied!–!speelden!evengoed!een!prominente!rol.!Het!zijn!immers!vaak!

beelden!die!een!collectief!geheugen!vormen.223!In!feite!vormen!het!toneelstuk!en!lied!

een!voedingsbodem!voor!het!standbeeld!en!de!Tôntjesdag.!

!

3.1'Het'toneelstuk'

September!1992.!De!Oploose!toneelvereniging!Doekmaroploo!viert!haar!tienjarig!

jubileum!met!een!toneelstuk!over!het!leven!van!Toon!van!Els.!Ruim!zeventig!jaar!na!

diens!dood!loopt!Oploo!en!omgeving!uit!voor!het!levensverhaal!van!Toon.!De!organisatie!

zet!in!op!zo’n!zeshonderd!toeschouwers!verdeeld!over!vijf!voorstellingen,!maar!het!

worden!er!uiteindelijk!meer!dan!het!dubbele!(zo’n!1.250).224!Al!in!de!pauze!(!)!van!de!

tweede!opvoering!wordt!besloten!er!twee!extra!voorstellingen!aan!vast!te!plakken!–!in!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222!Hans!Jacobs,!‘Toon!d’n!Dwerg:!een!vies!vuul!kèltje’,!De$Gelderlander,!5!augustus!1997.!
223!Kansteiner,!‘Finding!meaning!in!memory’,!191g192.!
224!Auteur!onbekend,!‘Geen!overdekt!vervolg!van!Toontje!d’n!Dwerg’,!Boxmeers$Weekblad,!16!

september!1992.!
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slechts!een!halfuur!tijd!raken!ook!voorstelling!zes!en!zeven!uitverkocht.225!Bijna!

hallucinerende!cijfers!voor!een!amateurtoneelgezelschap!uit!een!dorpje!van!nog!geen!

tweeduizend!inwoners.!Mastermind!achter!het!project!is!Henny!Lenkens,!de!schrijver!

van!het!toneelstuk.!

!

Henny!Lenkens!(geboren!op!8!september!1953)!hoort!voor!het!eerst!over!Toon!van!Els!

als!hij!in!1980!de!krantenartikelen!van!Willem!F.!Christiaans!onder!ogen!krijgt.226!Maar!

het!verhaal!begint!pas!echt!bij!Lenkens!te!leven!in!1986,!als!de!discussie!rondom!de!

plannen!van!het!comité!Plo’86!–!dat!een!standbeeld!van!Toon!wil!–!op!haar!hoogtepunt!

is.!Met!name!de!strijd!in!het!dorp!tussen!twee!verschillende!stromingen!intrigeert!hem,!

vertelt!hij.!„Eentje,!de!culturele!stroming!zal!ik!maar!zeggen,!die!wel!iets!zag!in!Tôntje!en!

hem!toch!als!een!bijzonder!figuur!zag.!En!anderen!zagen!hem!alleen!maar!als!diegene!die!

de!streken!had!uitgehaald!en!die!kerk!en!familie!ten!schande!had!gemaakt.”227!

! Lenkens!woont!eind!jaren!tachtig!in!het!nabijgelegen!Boxmeer,!maar!zijn!sociaal!

leven!speelt!zich!nog!altijd!voor!het!grootste!deel!af!in!Oploo,!het!dorp!waar!hij!is!

geboren!en!getogen!en!waar!hij!nog!steeds!lid!is!van!voetbalclub!Excellent!en!

toneelvereniging!Doekmaroploo.228!„Ik!was!lid!van!het!eerste!uur”,!zegt!hij!over!dat!

laatste!gezelschap.!„Zat!in!allerlei!commissies!en!was!correspondent!van!het!Brabants!

Centrum!voor!Amateurtoneel.!Vroeger!was!ik!thuis!ook!al!bezig!met!toneelspelen!en!

stukjes!schrijven.!Ik!ben!de!oudste!van!een!gezin!van!negen:!mijn!broers!en!zussen!

hebben!heel!wat!toneelstukken!gespeeld!die!ik!ter!plekke!bedacht,!zeg!maar.!Dus!dat!zat!

er!wel!een!beetje!in.”229!

De!stap!naar!een!productie!als!die!over!het!leven!van!Toon!is!niettemin!groot.!

Lenkens!had!al!eens!eerder!een!toneelstuk!geschreven!(‘Voor!een!jubileum!in!Oploo,!van!

een!dorpsgebeuren.’230),!maar!is!eind!jaren!tachtig!nog!bepaald!geen!ervaren!rot!in!het!

vak.!Wat!brengt!hem!ertoe!toch!aan!de!klus!te!beginnen?!Het!is!een!vraag!waar!geen!

pasklaar!antwoord!op!te!geven!is,!geeft!Lenkens!aan.!In!zijn!persoonlijk!archief!is!een!

aantal!programmaboekjes!terug!te!vinden!van!toneelverenigingen!uit!de!buurt!die!in!die!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225!Dagboek!Henny!Lenkens,!7!september!1992,!76.!
226!Ibidem,!mei!1980,!1.!
227!Interview!Henny!Lenkens,!afgenomen!op!9!juli!te!Oploo,!tijdscode!01:06!–!02:15.!
228!Ibidem,!10:48!–!12:11.!
229!Ibidem,!07:25!–!08:55.!
230!Ibidem,!07:25!–!08:55.!
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jaren!ook!met!een!soort!lokale!geschiedenis!op!de!planken!hebben!gestaan.231!Heeft!hij!

zich!daardoor!laten!inspireren?!„Je!hoeft!het!wiel!niet!opnieuw!uit!te!vinden…”,!zegt!hij.!

„Misschien!wel.!Het!is!gewoon!zo!gegroeid.!Er!zijn!heel!veel!factoren!die!daar!dan!bij!

elkaar!komen.”232!Hoe!groot!de!factor!Toon!is!geweest?!„Op!dat!moment!zou!ik!geen!

andere!invalshoek!hebben!kunnen!bedenken!voor!een!interessant!toneelstuk!in!Oploo.!

Een!gouden!kans,!zeg!maar.”233!Het!zijn!zware!woorden.!„Zoveel!kansen!krijg!je!

natuurlijk!niet,!hè”,!verklaart!Lenkens!zich!nader.!„Zoveel!figuren!of!gelegenheden!doen!

zich!niet!voor!in!een!dorp!om!die!tot!een!volwaardig!toneelstuk!te!verheffen.”234!

!

Maar!er!schuilt!meer!achter,!zo!maakt!Henny!Lenkens!in!zijn!voorwoord!van!het!

programmaboekje!in!1992!duidelijk.!Hij!wil!de!mensen!een!spiegel!voorhouden:!was!

Toon!van!Els!‘echt!het!slechte!ventje!zoals!sommige!ouderen!hem!afschilderden,!of!was!

hij!juist!de!eenvoudige!sul!zoals!andere!ouderen!zeggen’?235!Het!is!de!tweedeling!in!het!

dorp!waaraan!Lenkens!eerder!al!refereerde.!Zelf!behoort!hij!zonder!twijfel!tot!het!kamp!

van!de!voorstanders!van!Toon.!„Hij!is!niet!zo!geboren.!Tuurlijk!heeft!hij!een!karakter,!en!

dat!karakter!heeft!hem!misschien!soms!geholpen!en!soms!ook!aardig!dwarsgezeten.!

Maar!het!is!de!omgeving!ook!die!hem!gemaakt!heeft,!het!milieu.!Dat!pleit!niet!voor!

mensen!die!het!verkeerde!pad!opgaan.!Maar!het!speelt!mee”,!zegt!Lenkens,!die!ook!wijst!

op!de!ongelukkige!samenloop!van!omstandigheden!zoals!de!teloorgang!van!zijn!baan!als!

schaapherder.!Toon!was!geen!heilige,!maar!er!is!ook!een!andere!kant!van!het!verhaal!en!

juist!die!wil!Lenkens!aan!zijn!dorpsgenoten!laten!zien.236!

!

*!

!

Het!ligt!voor!de!hand!om!de!initiatieven!tot!rehabilitatie!van!Toon!van!Els!door!eerst!het!

comité!Plo’86!en!nu!ook!Henny!Lenkens!in!het!licht!te!bezien!van!de!emancipatiegolf!van!

lichamelijk!gehandicapten.!Die!neemt!met!name!tussen!1985!en!1990!immers!een!grote!

vlucht:!lichamelijk!gehandicapten!–!van!blinden!en!doven!tot!mensen!met!een!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
231!Programmaboek!‘Naat!Piek’,!een!toneelstuk!opgevoerd!in!Uden.!Programmaboek!‘Van!de!vos!

Reinaert’,!een!toneelstuk!opgevoerd!in!SintgOedenrode!!
232!Interview!Lenkens,!12:11!–!12:58.!
233!Ibidem,!12:58!–!13:24.!
234!Ibidem,!09:52!–!10:48.!
235!Lenkens,!Kijk$in$de$spiegel,!in:!‘Openluchtspel!Toon!d’n!Dwerg’,!11.!
236!Interview!Lenkens,!13:24!–!16:24.!
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groeistoornis!zoals!Toon!–!worden!steeds!meer!onderdeel!van!de!maatschappij.237!

Hoewel!Harrie!Aarts!van!het!comité!Plo’86!en!Sjang!Hoeijmakers!die!emancipatie!wel!

degelijk!aanhalen!als!argument!voor!een!standbeeld,238!lijkt!de!rehabilitatie!van!Toon!

toch!anders!in!elkaar!te!steken.!Allereerst!ligt!het!zwaartepunt!van!de!legende!niet!

zozeer!bij!zijn!groeistoornis,!maar!vooral!bij!het!vermeend!weerbarstige!karakter!van!

Toon!en!de!excessen!als!het!besmeuren!van!de!kerk.!

Daarnaast!ontdekt!de!oplettende!journalist!Jan!van!Goch!al!in!1986!een!patroon!

dat!wijst!op!een!veel!bredere!tendens!dan!enkel!maar!de!emancipatie!van!lichamelijk!

gehandicapten.!Van!Goch,!ook!al!een!pleitbezorger!van!een!‘wiedergutmaching’,!spreekt!

in!het!Boxmeers$Weekblad!over!een!regionale!emancipatiegolf!van!marginale!figuren!die!

verder!reikt!dan!lichamelijk!gehandicapten:!„Verguisden!van!weleer,!zijn!speelbal!

geworden!in!het!spel!dat!verschillende!dorpen!spelen.!Een!wedstrijd!die!op!het!scherpst!

van!de!snede!gestreden!wordt.!Een!gevecht!waarin!de!eer!wordt!opgeëist;!de!eer!die!

vroeger!als!oneer!gold:!een!verschoppeling!in!het!dorp!te!hebben.!Zo!vecht!Noordg

Limburg!om!de!geëigende!plaats!van!Jan!d’n!Duvel,!Mook!kent!z’n!Kiste!Trui,!!Uden!Naat!

Piek,!Wanssum!De!Witte.”239!

Met!Jan!d’n!Duvel!doelt!Van!Goch!op!Jan!Janssen,!een!beruchte!stroper!en!

smokkelaar!die!rond!1900!een!herberg!bestierde!in!het!Limburgse!Well.!Langs!die!plek!

voert!tegenwoordig!een!wandeltocht.!Kiste!Trui!was!de!hoofdpersoon!uit!een!zestiendeg

eeuws!volksverhaal!over!een!vrouw!die!haar!leven!lang!tevergeefs!zocht!naar!een!kist!

met!geld.!Zij!kreeg!eeuwen!later!een!eigen!standbeeld!in!Mook!en!werd!er!

naamgeefsters!van!onder!meer!het!lokale!restaurantsgilde,!een!jaarlijks!terugkerend!

schaaktoernooi!en!–!leve!de!commercialisering!–!een!bed$and$breakfast.!!In!Uden!werd!

een!toneelgezelschap!en!een!openluchttheater!vernoemd!naar!Naat!Piek,!de!

negentiendegeeuwse!hoofdrolspeelster!in!de!naar!haar!vernoemde!schelmenroman.240!

Over!de!herhaaldelijke!aanvaringen!met!justitie!van!Bernard!Janssen!(1879g1960),!beter!

bekend!als!De!Witte!van!Wanssum,!werd!een!boek!geschreven.241!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
237!Dietz,!Van$‘gebrekkigenzorg$tot$inclusief$gehandicaptenbeleid’,!32.!
238!Auteur!onbekend,!‘Comité!wil!gedenkteken’,!10!november!1986.!Hoeijmakers,!‘Verstoten!

zwerver!na!66!jaar!nog!steeds!middelpunt!van!controverse’.!
239!Van!Goch,!‘Dorpen!‘vechten’!om!eerherstel!verschoppeling’,!Boxmeers$Weekblad,!12!

november!1986.!
240!H.J.M.!van!den!Heuvel,!Het$lustige$leven$van$Naat$Piek$(uit$het$land$van$Ravenstein)!

(Antwerpen!1933).!
241!Jan!Derix!en!Sjef!Verlinden,!De$Witte$van$Wanssum.$Schelm$of$schurk?!(Kessel!1986).!
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!

De!revival!van!dergelijke!marginalen!is!niet!typisch!voor!de!Peel!en!zijn!grensgebieden,!

maar!past!in!het!straatje!van!de!herontdekking!van!de!cultuurgeschiedenis.!Die!

historiografische!stroming!is!allerminst!nieuw!–!de!moderne!vorm!heeft!zijn!wortels!in!

het!Duitsland!van!eind!achttiende!eeuw!–!maar!beleeft!als!onderdeel!van!de!zogeheten!

cultural$turn!in!de!jaren!zeventig!van!de!vorige!eeuw!haar!grote!doorbraak.242!In!het!

kielzog!daarvan!is!er!ook!de!opkomst!van!het!subgenre!microgeschiedenis,!dat!de!focus!

van!de!geschiedschrijving!doet!verbreden!van!enkel!het!‘machtscentrum’!tot!de!rauwe!

zelfkant!van!de!samenleving,!de!mensen!die!het!met!heel!wat!minder!moeten!doen!dan!

de!aristocratische!bovenlaag.243!Exemplarisch!daarvoor!is!het!werk!Montaillou$(1975)!

van!de!Franse!historicus!Emmanuel!Le!Roy!Ladurie,!over!het!leven!in!een!kettersdorp!in!

de!Franse!Pyreneeën!rond!1300.244!De!studie!van!diens!Italiaanse!collega!Carlo!Ginzburg!

over!leven!en!denkbeelden!van!de!zestiendegeeuwse!molenaar!Domenico!Scandella!uit!

het!Italiaanse!dorpje!Montereale!(Il$formaggio$e$i$vermin!uit!1976),!is!een!ander!bekend!

voorbeeld.245!!

Het!zijn!twee!verschillende!boeken!over!verschillende!mensen!in!een!

verschillende!tijd,!maar!die!één!ding!gemeen!hebben:!personen!die!voorheen!over!het!

hoofd!werden!gezien,!staan!nu!centraal.!Met!de!opkomst!van!de!microgeschiedenis!gaat!

het!niet!langer!louter!over!de!grote!sociaaleconomische!theorieën!of!de!Shakespeares!en!

de!Leonardo!da!Vinci’s!van!deze!wereld,!maar!juist!de!geschiedenis!van!het!alledaagse!

komt!in!het!middelpunt!van!de!belangstelling!te!staan!en!dient!als!kapstok!voor!het!

grotere!verhaal.!De!aandacht!voor!mensen!en!groeperingen!die!eeuwenlang!slechts!een!

bescheiden!bijrol!in!de!geschiedenis!vervulden,!neemt!toe.!Van!een!achttiendegeeuwse!

VOCgmatroos246!tot!de!vader!van!schrijver!Geert!Mak,!de!Friese!predikant!Catrinus!Mak!

die!de!hoofdrol!vervult!in!het!boek!De$eeuw$van$mijn$vader!(1999).247!En!ook!mensen!

zoals!Toon!van!Els!dus.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
242!Peter!Burke,!What$is$cultural$history!(2e!druk;!Cambridge!2008)!6g19.!
243!Georg!G.!Iggers,!Historiography$in$the$twentieth$century.$From$scientific$objectivity$to$the$

postmodern$challenge!(herz.!ed.;!Middletown!2005)102g103.!
244!Emmanuel!Le!Roy!Ladurie,!Montaillou.$Village$occitan$de$1294$à$1324!(Parijs!1975).!
245!Carlo!Ginzburg,!The$cheese$and$the$worms.$The$cosmos$of$a$sixtheenth?century$miller!(28e!

druk;!Londen!1980).!
246!Roelof!van!Gelder,!Napora’s$omweg.$Het$leven$van$een$VOC?matroos$(1731?1793)!(Amsterdam!

2003).!
247!Geert!Mak,!De$eeuw$van$mijn$vader!(8e!druk;!Amsterdam!2000)!
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Met!de!opkomst!van!cultuurg!en!microgeschiedenis!worden!ook!de!poorten!naar!

de!regionalisering!wagenwijd!opengezet.!Het!verbreden!van!de!blik!betekent!immers!

ook!dat!de!provincie!in!het!vizier!komt.!Tegelijkertijd!–!en!die!beweging!is!in!deze!

context!misschien!nog!wel!relevanter!–!wordt!de!jaren!zeventig!ook!gekenmerkt!door!

wat!historicus!Albert!van!der!Zeijden!‘een!nostalgiegolf!van!imposante!omvang’!noemt.!

Het!eigen!–!lokale!–!verleden!wordt!massaal!onderzocht,!in!herinnering!gebracht!en!

herbeleefd.!Van!der!Zeijden!wijst!daarbij!op!het!grote!aantal!boeken!over!lokale!en!

regionale!geschiedenissen,!de!groeiende!populariteit!van!folkloristische!groeperingen!

en!de!enorme!toename!van!historische!verenigingen.248!Hij!zoekt!de!verklaring!daarvan!

in!de!toenemende!welvaart:!doordat!mensen,!veelal!vijftigplussers,!meer!vrije!tijd!en!

financiële!armslag!krijgen,!wordt!het!mogelijk!om!in!hun!eigen!geschiedenis!te!duiken.!

In!tijden!van!snelle!veranderingen!in!sociaaleconomisch!en!cultureel!opzicht,!met!de!

oliecrises!en!de!ontzuiling!als!bekende!voorbeelden,!is!dat!een!dankbare!uitvlucht.249!

! In!het!kader!van!de!(her)ontdekking!van!zowel!het!eigen!verleden!als!de!

geschiedenis!van!het!alledaagse,!is!het!niet!vreemd!dat!Toon!van!Els!op!de!radar!

verschijnt!van!Sjang!Hoeijmakers,!Henny!Lenkens!en!al!die!anderen.!Toon!

vertegenwoordigt!immers!niet!alleen!de!lokale!geschiedenis,!maar!evengoed!de!

individuen!en!groeperingen!die!eeuwenlang!een!rol!in!de!kantlijn!van!de!

geschiedschrijving!vervulden.!

! !

*!

!

Naar!aanleiding!van!de!stelling!van!journalist!Jan!van!Goch!dat!het!een!eer!is!om!een!

verschoppeling!in!het!dorp!te!hebben,!dringt!de!vraag!dringt!zich!op!of!Toon!van!Els!

iemand!is!om!trots!op!te!zijn.!Trots,!Henny!Lenkens!vindt!het!een!groot!woord.!„Er!staan!

in!heel!veel!dorpen!hier!in!de!buurt!standbeelden.!Dat!zijn!vaak!symbolen,!voor!een!

turfsteker!of!de!berenleider!in!De!Mortel,!van!die!oude!beroepen.!En!hij!(Toon,!RV)!is!

dus!een!personage,!maar!die!eigenlijk!ook!wel!weer!een!symboolfiguur!is,!maar!dan!met!

een!‘dubbelpersoonlijkheid’,!hè:!hij!is!nog!een!beetje!gekleed!als!schaapherder,!maar!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
248!Albert!van!der!Zeijden,!‘Volkscultuur!in!een!nieuw!millennium:!nieuwe!doelgroepen,!living!

history!en!internet’!in:!Ineke!Strouken!en!Albert!van!der!Zeijden!ed.,!Het$verhaal$achter$het$

erfgoed.$Regionale$geschiedenis$en$volkscultuur$als$binmiddel!Volkscultuur!12!(Utrecht!2001),!11g

22,!aldaar!14.!
249!Ibidem.!
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eigenlijk!ook!weer!in!halve!lompen,!dus!een!afgekalfde!schaapherder!op!zijn!retour.!En!

moet!je!daar!trots!op!zijn?!Niet!om!zijn!levenswandel!misschien,!maar!wel!om!zijn!

bijzondere!persoonlijkheid.!Moet!je!trots!zijn!op!een!of!andere!bisschop!waar!een!

standbeeld!voor!staat?”,!vraagt!Lenkens!zich!af!zonder!daarop!antwoord!te!geven.250!

!

Het!toneelstuk!dat!Henny!Lenkens!schreef!over!Toon!van!Els!behelst!meer!dan!alleen!

een!levensbeschrijving.!Het!is!evengoed!een!tijdsbeeld:!een!kenschets!van!de!Peel!rond!

1900,!met!personages!die!destijds!ook!daadwerkelijk!daar!leefden,!bijpassende!

kostuums!en!kenmerkende!thema’s!zoals!de!heideontginningen,!bovendien!opgevoerd!

in!het!plaatselijke!dialect.251!Maar!als!hem!dat!wordt!voorgelegd,!benadrukt!Henny!

Lenkens!dat!het!wel!een!tijdsbeeld!is!aan!de!hand!van!het!leven!van!Toon.252!Of!beter:!

het!leven!van!Toon!zoals!door!Lenkens!geïnterpreteerd.!Toon!maakt!in!het!toneelstuk!de!

ontwikkeling!door!van!onverschrokken!kindervriend253!naar!uiteindelijk!een!zure!en!

nors!geworden!man.254!Lenkens!houdt!daarbij!overduidelijk!de!spiegel!voor!waarover!

hij!spreekt.!Zo!is!er!een!scène!waarin!Toon!wordt!gepest!door!twee!vrouwen,!die!later!

toch!ook!hun!gemeenheid!inzien.255!In!een!andere!scène!wordt!Toon!weggezet!als!

uitschot,!maar!zijn!er!tegelijkertijd!ook!mensen!die!hun!begrip!uitspreken.256!

! Daarmee!verschilt!Lenkens!in!zijn!benadering!niet!veel!van!de!auteurs!P.Th.!

Builtjes,!Willem!F.!Christiaans!en!Sjang!Hoeijmakers,!die!hij!in!zijn!voorwoord!ook!

noemt!als!inspiratiebronnen.!Dat!Lenkens!zich!door!met!name!Christiaans!en!

Hoeijmakers!heeft!laten!inspireren,!blijkt!ook!wel!uit!het!toneelstuk.!Zo!lijkt!een!scène!

over!Toon!die!de!overvliegende!kraanvogels!gadeslaat257!bijna!letterlijk!te!zijn!

overgenomen!uit!het!tweede!deel!van!het!drieluik!van!Christiaan.258!Ook!Hoeijmakers!

speelt!een!belangrijke!rol,!verklapt!Lenkens!in!zijn!dagboek.!Lenkens!noemt!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
250!Interview!Lenkens,!01:01:36!–!01:03:59.!
251!Henny!Lenkens,!script!toneelstuk!‘Toon!d’n!Dwerg’.!
252!Interview!Lenkens,!18:05!–!19:21.!
253!Lenkens,!script!toneelstuk,!15g17,!19.!
254!Ibidem,!8.!
255!Ibidem,!24g25.!
256!Ibidem,!36g37.!
257!Ibidem,!20.!
258!Christiaans,!‘Toontje!de!Dwerg’,!21!februari!1969.!
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Hoeijmakers!zelfs!‘het!fundament’259!en!laat!de!amateurhistoricus!uit!Elsendorp,!die!dan!

nog!in!leven!is,!het!script!inzien!–!die!heeft!er!weinig!op!aan!te!merken.260!

Regisseur!Mario!Pennings!noemt!het!toneelstuk!tijdens!een!van!de!repetities!

‘moralistisch’,261!Lenkens!heeft!er!geen!problemen!mee.!„Da’s!die!spiegel:!in!ieder!geval!

mensen!tot!nadenken!stemmen.!Verwerp!‘m!niet!zo!bij!voorbaat!omdat!je!vader!of!je!

ouders!of!je!familie!je!dat!verteld!hebben.!Niet!om!hem!op!een!voetstuk!te!plaatsen,!

maar!in!ieder!geval!rechtvaardigheid.”262!

Lenkens!neemt!op!moralistisch!gebied!weliswaar!zijn!dichterlijke!vrijheden,!

maar!schiet!niet!of!nauwelijks!uit!de!bocht!en!zijn!werk!verschilt!in!dat!opzicht!dan!ook!

niet!of!nauwelijks!van!Christiaans!en!Hoeijmakers.!In!navolging!van!‘inspiratiebron’!

Christiaans!en!‘fundament’!Hoeijmakers!is!de!benadering!van!Toon!door!Lenkens!dan!

ook!een!positieve,!zonder!dat!hij!daarbij!zijn!fantasie!de!vrije!loop!laat.!Lenkens!put!uit!

zo’n!dertig!boeken!over!Oploo,!de!Peel,!en!zijn!bewoners!van!rond!het!jaar!1900,!

waardoor!het!mogelijk!is!om!personages!–!van!pastoor!tot!kermisklant!–!te!boetseren!

die!daadwerkelijk!hebben!bestaan.263!Al!zijn!de!onderlinge!ontmoetingen!en!dialogen!

gefingeerd!–!het!blijft!tenslotte!fictie.!

!

Wat!opvalt:!Henny!Lenkens!vraagt!om!meer!begrip!voor!Toon!van!Els!en!dat!krijgt!hij!

ook.!Van!controverse!zoals!in!de!jaren!tachtig!is!in!aanloop!naar!de!toneelopvoeringen!

nauwelijks!sprake.!De!prgmachine!draait!op!volle!toeren,!niet!in!de!laatste!plaats!door!

toedoen!van!Lenkens!zelf,!die!voor!het!parochieblad!Komplo!een!regelmatig!terugkerend!

journaal!verzorgt!en!als!journalist!van!het!Boxmeers$Weekblad!ook!de!juiste!ingangen!bij!

de!lokale!en!regionale!media!kent.!!Een!paar!maanden!voor!de!opvoeringen!wordt!zelfs!

besloten!om!even!gas!terug!te!nemen,!om!te!voorkomen!dat!de!media!‘overzadigd’!

raken.264!De!zeven!stijf!uitverkochte!voorstellingen!spreken!voor!zich,!in!de!weken!

daarna!worden!er!meer!dan!230!videobanden!van!de!voorstelling!verkocht.265!

Wethouder!Pierre!Bos!spreekt!van!‘het!sprookje!van!Oploo’266!en!hoewel!Toon!nu!niet!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
259!Dagboek!Lenkens,!2!november!1991,!17.!
260!Ibidem,!11!november!1991,!17.!
261!Ibidem,!24!maart!1992,!30.!
262!Interview!Lenkens,!16:24!–!18:05.!
263!Dagboek!Lenkens,!juni!1991,!10.!
264!Ibidem,!17!mei!1992,!40.!
265!Ibidem,!2!oktober!1992,!40.!
266!Auteur!onbekend,!‘Geen!overdekt!vervolg!van!Toontje!d’n!Dwerg’.!
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bepaald!tot!de!intimi!van!de!Oploose!parochie!behoort,!spreekt!zelfs!pastoor!Aloysius!

Botden!zich!positief!uit!over!het!toneelstuk.267!

! Toch!noteert!Lenkens!in!zijn!dagboek!ook!twee!negatieve!reacties,!waaronder!die!

van!een!huishouden!met!zelf!een!klein!mens!in!de!familie.268!„Maar!bij!de!vijfde!of!de!

zesde!(opvoering,!RV),!toen!zat!die!familie!er!wel!”,!zegt!Lenkens.269!Wat!dat!betreft!

worden!de!plooien!in!1992!heel!wat!gemakkelijker!gladgestreken!dan!in!de!jaren!

tachtig.!„Ik!weet!niet!waarom!dat!(toneelstuk,!RV)!dan!een!stuk!minder!weerstand!

opriep!dan!het!standbeeld…!Maar!het!standbeeld!ging!ook!om!geld,!hè.!Er!moest!iemand!

geld!insteken.”270!Daarbij,!denkt!Lenkens,!heeft!de!enorme!bijval!ook!te!maken!met!de!

opzet!van!het!toneelstuk.!„Ik!heb!het!geschreven,!maar!de!regisseur!was!iemand!uit!

Oploo,!er!deden!veertig,!vijftig!man!aan!mee,!er!zat!nog!een!crew!rondom!heen!van!

twintig!man.!Allemaal!mensen!uit!Oploo,!of!die!in!ieder!geval!iets!met!Oploo!hadden.!Je!

krijgt!zo!een!enorme!olievlekwerking!van!mensen!die!erbij!betrokken!zijn.”271!

!

Door!alle!aandacht!voor!Toon!van!Els!wordt!ook!weer!heel!voorzichtig!gesproken!over!

een!mogelijk!standbeeld,!maar!in!zijn!dagboek!tekent!Henny!Lenkens!dan!al!direct!op!

dat!hij!zich!daarmee!niet!gaat!bemoeien.272!Opmerkelijk,!voor!iemand!die!zo!met!het!lot!

van!Toon!is!begaan.!Maar!Lenkens!heeft!die!behoefte!(nog)!niet:!hij!heeft!andere!

prioriteiten,!zoals!een!jong!gezin.273!„Een!van!die!hoofdrolspelers!zei:!‘Je!hebt!een!

sneeuwbal!gegooid!en!die!is!aan!het!rollen!geslagen!en!dat!is!nu!een!heel!groot!ding!

geworden.’!Dat!vond!ik!wel!een!goede!beschrijving.”274!Het!is!goed!zo,!oordeelt!Lenkens!

dus.!Meer!dan!dat!hoeft!ook!niet.!Maar!spoedig!in!dit!onderzoek!zal!hij!zijn!opwachting!

weer!maken.!

! En!dat!standbeeld?!In!zijn!voorwoord!in!het!programmaboekje!gooit!

burgemeester!Peter!van!Veggel!nog!wat!olie!op!het!vuur!door!te!hinten!naar!een!

hernieuwde!poging.275!Kort!na!de!laatste!opvoering!geeft!I.!Bertels,!voorzitter!van!de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
267!Dagboek!Lenkens,!10!september!1992,!78.!
268!Ibidem,!8!juli!1992,!52g53,!46.!Ibidem,!3!augustus!1992,!59.!
269!Interview!Lenkens,!22:26!–!24:43.!
270!Ibidem.!
271!Ibidem,!31:30!–!33:40.!
272!Dagboek!Lenkens,!14!juni!1992,!46.!
273!Interview!Lenkens,!42:23!–!43:10.!
274!Ibidem,!44:17!–!45:03.!
275!P.J.W.!van!Veggel,!Gefeliciteerd,!in:!‘Openluchtspel!Toon!d’n!Dwerg’!(begeleidend!

programmaboek!bij!toneelstuk!in!1992)!3.!
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Oploose!dorpsraad,!in!het!Boxmeers$Weekblad!aan!die!raad!te!hebben!opgevolgd:!„We!

hebben!inderdaad!over!het!beeld!gesproken.!We!zullen!eerst!eens!informeren!of!het!

beeld!van!Harrie!Willems!uit!Sint!Anthonis!te!koop!is!en!voor!welk!bedrag,!hoe!de!

stemming!op!dit!moment!in!het!dorp!is!en!wat!er!aan!gemeentelijke!en!provinciale!

subsidies!mogelijk!is.”!Volgens!Bertels!is!het!een!kwestie!van!nu!of!nooit.!„Als!we!nog!

iets!willen!met!een!standbeeld,!dan!zal!het!nu!moeten!gebeuren.!Nu!is!Toontje!nog!volop!

in!de!actualiteit.!Als!de!zaak!onder!de!gemeenschap!leeft,!dan!zal!de!dorpsraad!een!

standbeeld!voor!Toontje!d’n!Dwerg!op!de!agenda!van!een!gesprek!met!het!college!van!b!

en!w!plaatsen.!Voor!de!groten!der!aarden!worden!genoeg!standbeelden!opgericht.!De!

kleine!man!wordt!niet!gewaardeerd.”276!Het!hernieuwde!initiatief!–!de!‘nugofgnooitg

poging’!–!leidt!tot!niets.!Elf!jaar!later!zou!het!standbeeld!van!Toon!–!klaarblijkelijk!nog!

immer!actueel!–!er!dan!toch!komen.!

!

3.2'Het'lied'

Oploos!Eerste!Filharmonisch,!kortweg!OEF,!wordt!in!1988!opgericht!op!de!fundamenten!

van!de!joekskapel!De!Spurrieband.!Wat!begint!als!een!coverband!groeit!in!de!jaren!

daarna!uit!tot!een!professionele!feestband,!zo!nu!en!dan!wisselend!van!samenstelling!

maar!altijd!met!een!harde!kern!van!zo’n!tien!leden.!Ondanks!een!aantal!verwoede!

pogingen!blijft!de!landelijke!roem!van!OEF!beperkt!tot!een!optreden!bij!het!

radioprogramma!Spijkers$met$Koppen,!een!enkele!keer!op!Radio!2!en!wat!tvgoptredens!

rondom!de!opnames!van!de!videoclip!bij!de!single!Lot$Mar$Lope,!waarvoor!met!

vierhonderd!(!)!figuranten!bijna!een!kwart!van!het!dorp!wordt!gemobiliseerd.!

Een!landelijke!doorbraak!mag!dan!uitblijven,!in!de!provincie!is!OEF!een!begrip.!

Als!de!band,!volledig!van!Oploos!allooi,!in!2002!definitief!afzwaait!met!een!slotconcert,!

wordt!het!kleine!Oploo!overspoeld!door!ruim!tweeduizend!bezoekers.277!OEF!heeft!dan!

één!cassette,!één!demo!en!drie!cd’s!op!zijn!naam!staan.!Op!het!eerste!album,!Uut$de$kunst!

(1994),!bezingt!OEF!–!naar!goed!gebruik!in!plaatselijk!dialect!–!het!leven!van!Toon!van!

Els.278!!Het!nummer!Tontje$dun$Dwèèrg!groeit!uit!tot!een!publieksfavoriet.!„We!vroegen!

(bij!het!slotconcert!in!2002,!RV):!‘Is!er!nog!een!nummer!dat!jullie!nog!een!allerlaatste!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
276!Auteur!onbekend,!‘Nieuw!initiatief!voor!standbeeld!van!Toontje’.!
277!OEF!in!vogelvlucht!(2002).!
278!OEF!–!Uut$de$kunst,!Clipsound!AV,!bestelnr.:!CCD!10194!(1994).!
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keer!willen!horen?’!‘Tontje!’”,!herinnert!Vin!Baltussen,!trombonist!en!bandleider!van!

OEF,!zich!maar!al!te!goed.!

!

*!

!

Als!vaste!tekstschrijver!van!OEF!is!Vin!Baltussen!(geboren!op!29!juni!1961)!degene!die!

begin!jaren!negentig!het!leven!van!Toon!van!Els!op!muziek!zet.!Het!zou!een!aardige!

publiciteitsstunt!zijn!geweest!voor!het!toneelstuk!over!het!leven!Toon.!Henny!Lenkens!

tekent!in!zijn!memoires!op!dat!OEFglid!Joan!van!Dijk!in!aanloop!naar!het!toneelstuk!–!en!

‘met!een!half!zatte!kop’!–!inderdaad!met!dat!idee!speelt.279!„Maar!toen!had!ik!het!net!

klaar”,!zegt!Baltussen.!„Ik!heb!zijn!liedje!nooit!gehoord.”280!

! Als!het!geen!publiciteitsstunt!voor!het!toneelstuk!is!geweest,!wat!heeft!Baltussen!

dan!wel!op!het!idee!gebracht?!Het!blijkt!‘iets!van!vroeger’.!„Iedereen!had!wel!zo’n!

fotodoos,!zo’n!sigarenkist!met!foto’s!erin.!Daar!zat!ook!zo’n!krantenknipsel!in.”281!Het!

blijkt!het!bijna!onvermijdelijke!werk!van!Willem!F.!Christiaans!te!zijn.!Het!door!

Christiaans!opgetekende!verhaal!over!Toon!fascineert!de!jonge!Baltussen.!Wat!Toon!zo!

bijzonder!maakt,!is!niet!diens!groeistoornis!(‘Dat!was!voor!ons!niet!zo!interessant,!want!

onze!overbuurvrouw,!dat!was!ook!een!lilliputter’282),!maar!de!verhalen!die!over!hem!

worden!verteld.!„Als!kind!is!dat!natuurlijk!gruwelijk!interessant.!Zal!allemaal!misschien!

wel!een!beetje!aangedikt!zijn…!Datgie!door!de!bliksem!geraakt!is!en!datgie!daardoor!

gestorven!is.!Maar!als!kind!maakt!dat!wel!indruk.”283!

Later,!als!Baltussen!inmiddels!muziek!componeert,!zijn!het!nog!altijd!dat!soort!

verhalen!die!hem!aanspreken!en!die!hij!dus!ook!op!papier!zet.!Baltussen!trekt!de!

vergelijking!tussen!OEF!en!Rowwen!Hèze,!de!bekende!dialectband!uit!het!Limburgse!

America.!„Wij!zijn!tegelijk!begonnen.!We!kwamen!elkaar!ook!regelmatig!tegen.”!En!dan,!

lachend:!„En!zij!braken!dan!in!ene!keer!door…!En!wij!niet!”!Baltussen!wijst!op!de!overlap!

in!thematiek.!„Bij!een!nieuwe!cd!luisterde!ik!en!dan!dacht!ik:!‘Oh,!dat!nummer!kan!ik!

afstrepen,!dit!nummer!kan!ik!afstrepen.’!Snap!je?!Ik!kan!me!herinneren!dat!ze!volgens!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
279!Dagboek!Lenkens,!25!juli!1992,!56g57.!
280!Interview!Vin!Baltussen,!afgenomen!op!8!juli!2014!te!Oploo,!tijdscode!05:59!–!07:26.!
281!Ibidem,!00:17!–!01:04.!
282!Ibidem,!01:04!–!03:03.!
283!Ibidem.!
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mij!iets!over!de!Rowwen!Hèze!schreven.”284!Hij!doelt!op!Christiaan!Hesen,!een!bekend!

kluizenaarsfiguur!uit!America!over!wie!de!band!Rowwen!Hèze!een!nummer!maakt!en!

naar!wie!het!zich!dus!ook!heeft!vernoemd.!Zo!zingt!OEF!ook!over!dergelijke!

dorpsfiguren,!legt!Baltussen!uit.!„Hier!in!Oploo!zat!er!ook!een,!Bertus!Holtmeulen.!Nou!

ja,!zo!heette!hij!niet,!ze!noemden!hem!zo.!Holtmeulen,!da’s!houtmolen.!Dat!was!een!

kluizenaar,!die!zat!daar!helemaal!alleen!in!zo’n!klein!huisje.”!Baltussen!schrijft!er!het!

nummer!Dun$Eenzame!over.!„Ik!denk!een!!van!de!eerste!vijf!liedjes!die!ik!geschreven!

heb.”285!

! In!dat!licht!bezien,!is!het!eigenlijk!niet!meer!dan!logisch!dat!ook!het!levensverhaal!

van!Toon!–!in!die!tijd!door!het!toneelstuk!van!Lenkens!bovendien!plots!weer!actueel!–!

aan!de!beurt!komt.!Ook!al!in!het!kader!van!dorpspromotie.!„Daar!waren!wij!met!OEF!

altijd!heel!erg!mee!bezig.!‘OEF!uit!Oploo’,!was!het!altijd.!Daar!was!Tôntje!natuurlijk!ook!

een!onderdeel!van.!Omdat!het!typisch!een!Ploos!ding!is.”286!Aan!dat!laatste!twijfelt!

Baltussen!niet,!ondanks!de!zwerftochten!van!Toon.!„Hij!is!hier!wel!geboren,!hè.”287!

!

Dat!is!het!wel!zo’n!beetje,!geeft!Vin!Baltussen!aan:!heel!veel!meer!zit!er!niet!achter.!Nee,!

het!nummer!is!echt!niet!geschreven!met!de!intentie!om!Toon!van!Els!te!rehabiliteren,288!

het!is!‘gewoon!een!liedje’.289!„Ik!weet!dat!het!een!liedje!was!van:!‘Nou,!toe!maar,!gooi!

maar!op!de!hoop.’!Het!is!veel!te!lang.”290!Dat!het!niet!het!pronkstuk!van!de!cd!is,!blijkt!

ook!wel!uit!het!feit!dat!niet!dit!nummer,!maar!de!nummers!Kortjakje!en!Keuring!worden!

uitgebracht!op!single.!„Het!is!gewoon!een!kutnummer!om!te!spelen.!Het!gáát!maar!door”,!

foetert!Baltussen!lachend!verder!op!zijn!eigen!werk.291!„!Dat!is!ook!zo!met!ontwerpen!

(Baltussen!is!grafisch!vormgever,!RV).!Als!je!dingen!terugziet!van!vroeger,!dan!denk!je:!

‘Oh,!heb!ík!dat!gemaakt?’!Waar!andere!mensen!zeggen:!‘Oh,!dat!is!leuk.’”292!

Dat!het!nummer!bij!anderen!wel!aanslaat,!schrijft!Baltussen!toe!aan!een!zekere!

‘hitpotentie’.!Het!blijft!zo!lekker!hangen.!„Er!zit!dat!refreintje!in:!er!zit!een!‘meezingding’!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
284!Interview!Baltussen,!07:26!–!09:42.!
285!Ibidem,!09:42!–!10:55.!
286!Ibidem,!22:44!–!25:35.!
287!Ibidem,!25:35!–!27:18.!
288!Ibidem,!22:10!–!22:44.!
289!Ibidem,!31:51!–!32:51.!
290!Ibidem,!15:06!–!15:55.!
291!Ibidem,!19:19!–!19:57!
292!Ibidem,!44:05!–!46:06.!
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in,!hè.!Als!je!dat!in!de!zaal!deed,!dat!was!altijd!goed.!Was!altijd!raak.!Omdat!dat!refreintje!

er!inzat.”!Hij!zingt!voor:!„Tontje!dun!Dwèèrg,!oohgooh.”293!

!

*!

!

Vin!Baltussen!wil!Tontje$dun$Dwèèrg!dan!niet!beschouwen!als!rehabilitatie,!desondanks!

draagt!het!ontegenzeggelijk!bij!aan!het!eerherstel!Toon!van!Els.!Zoals!het!slotstuk!van!

het!nummer!luidt:!‘En!eindelijk,!na!zoveel!jaar,!is!ons!Tôntje!nou!groot.’294!De!Toon!uit!

het!lied!is!namelijk!een!onverschrokken!persoonlijkheid!(‘Voor!d’n!duvel!nog!niet!bang’),!

die!door!Baltussen!nadrukkelijk!in!de!slachtofferrol!wordt!gemanoeuvreerd:!Baltussen!

verhaalt!over!de!pesterijen,!hoe!Toon!door!zijn!familie!en!de!kerk!in!de!steek!wordt!

gelaten!en!‘het!noodlot’.!Dat!is!niet!gebaseerd!op!uitgebreid!onderzoek.!„Nee.!Puur!op!

het!verhaal!van!vroeger.”!De!krantenknipsels!van!Willem!F.!Christiaans!dus,!wiens!

denkbeelden!dan!ook!eenvoudig!uit!de!liedtekst!kunnen!worden!gedestilleerd.!Het!dan!

nog!vrij!recente!werk!van!Sjang!Hoeijmakers!kent!Baltussen!helemaal!niet,!hij!

informeert!evenmin!bij!Henny!Lenkens!–!enkel!doet!hij!navraag!naar!het!geboortejaar!

van!Toon!(1865).295!Dat!werken!uit!de!losse!pols!verklaart!overigens!direct!de!(enige)!

twee!feitelijke!onjuistheden!in!het!nummer:!Toon!is!niet!geboren!in!‘een!koude!

winternacht’!(maar!op!8!juli)!en!hij!is!ook!niet!doodgevroren.!

Baltussen!is!na!P.Th.!Builtjes,!Christiaans,!Hoeijmakers!en!Lenkens!de!volgende!

die!een!zeker!ontzag!toont!voor!Toon.!Baltussen!bewondert!Toon!om!zijn!lef!(‘Als!je!’s!

nachts!alleen!op!de!heide!durft!te!zijn,!dan!ben!je!voor!de!duivel!niet!bang’296)!en!zijn!

slimheid!(‘Ik!kan!dat!niet!weten,!maar!dat!idee!heb!ik!wel’297).!Baltussen!dicht!hem!zelfs!

welhaast!visionaire!denkbeelden!toe.!„Die!kerk!is!zo!verdorven!als!...”!Hij!laat!even!een!

stilte!vallen.!„Dat!hebben!ze!altijd!gezegd,!nooit!geen!bewijzen!voor!gehad.!Maar!nu:!

keiharde!bewijzen!voor!geleverd”,!daarmee!doelend!op!de!recente!schandalen!in!de!

roomsgkatholieke!kerk.298!Het!laat!zich!raden!dat!Baltussen!het!besmeuren!van!de!kerk!

als!wraakactie!dan!ook!wel!kan!waarderen!(‘Geniaal’299),!wat!past!bij!de!prominente!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
293!Interview!Baltussen,!16:45!–!18:01.!
294!Voor!de!volledige!liedtekst!van!Tontje$dun$Dwèèrg,!zie!pagina!1.!
295!Interview!Baltussen,!13:22!–!15:06.!
296!Ibidem,!48:54!–!53:39.!
297!Ibidem,!25:35!–!27:18.!
298!Ibidem,!53:39!–!54:39.!
299!Ibidem,!27:18!–!29:51.!
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plek!(in!het!refrein)!die!de!gebeurtenis!heeft!in!het!liedje.!Sterker!nog,!als!lid!van!de!

stichting!KomOpPlo,!een!initiatief!voor!het!behoud!van!de!Oploose!kerk,!kan!Baltussen!

bijna!niet!wachten!om!in!Toons!voetsporen!te!treden.!Dat!heeft!alles!te!maken!met!het!

volgens!Baltussen!almaar!verstikkender!regime!van!de!overkoepelende!parochie.!„We!

zitten!met!die!actiegroep!te!wachten!–!tenminste!ík!wel,!en!nog!een!paar!meer!trouwens!

–!tot!er!iets!gebeurt!waar!we!het!helemaal!niet!mee!eens!zijn,!dan!gaan!we!de!kerk!vol!

stront!gooien,!naar!het!idee!van!Tôntje.!Ik!denk!dat!je!daar!de!kerk!heel!erg!mee!hebt.!En!

dat!had!hij!goed!bekeken,!die!Tôntje.”300!

Daarmee!geeft!Baltussen!–!al!dan!niet!bewust!–!een!soort!symbolische!functie!aan!

Toon:!die!van!een!aanvoerder!in!de!strijd!tegen!de!misstanden!binnen!de!roomsg

katholieke!kerk.!Het!is!maar!zeer!de!vraag!of!een!dergelijke!rol!daadwerkelijk!een!

functie!heeft!gespeeld!bij!de!legendevorming!rondom!Toon.!De!kritische!houding!van!

Toon!ten!opzichte!van!de!kerk!wordt!immers!nergens!daadwerkelijk!gecultiveerd.!

Christiaans!doet!zelfs!heel!erg!zijn!best!om!het!beeld!van!een!antikerkelijke!Toon!te!

bagatelliseren.!Dat!neemt!niet!weg!dat!de!afkalving!van!de!kerk!in!de!tweede!helft!van!

de!twintigste!eeuw!substantieel!bijdraagt!aan!de!rehabilitatie!van!Toon.!Juist!doordat!de!

kerk!aan!invloed!verliest,!ontstaat!er!ruimte!voor!eerherstel:!het!tegenargument!dat!

Toon!zich!ernstig!misdragen!zou!hebben!ten!opzichte!van!de!kerk,!verliest!langzaam!

maar!zeker!aan!kracht.!Het!verklaart!deels!waarom!de!controverse!door!de!jaren!heen!

zo!goed!als!verdwijnt.!Er!mag!dan!nauwelijks!grond!zijn!om!aan!te!nemen!dat!Toon!met!

zijn!antikerkelijke!houding!wint!aan!begrip,!de!stelling!dat!de!tegenstand!afneemt!door!

de!afkalving!van!de!kerk!is!wél!hard!te!maken.!

Overigens!is!het!in!zekere!zin!opmerkelijk!dat!uitgerekend!het!besmeuren!van!de!

kerkdeuren!zo’n!prominente!rol!is!gaan!spelen!in!de!legendevorming!rondom!Toon.!

Natuurlijk!prikkelt!dat!element!de!verbeelding,!maar!tegelijkertijd!is!het!besmeuren!van!

voordeuren!met!(dierlijke)!afval!al!sinds!ten!minste!de!achttiende!eeuw!een!instrument!

dat!in!het!oosten!van!NoordgBrabant!vaker!wordt!ingezet!om!een!statement!te!maken!–!

kerkdeuren!zijn!daarbij!extra!interessant!vanwege!de!centrale!rol!die!kerken!in!

gemeenschappen!innemen.301!Dat!de!actie!van!Toon!toch!zoveel!aandacht!oplevert,!zou!

kunnen!worden!verklaard!door!de!relatieve!onbekendheid!van!het!fenomeen.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
300!Interview!Baltussen,!27:18!–!29:51.!
301!Gerard!Rooijakkers,!Rituele$Repertoires.$Volkscultuur$in$oostelijk$Noord?Brabant,$1559?1853!

(Nijmegen!1994)!7g10.!
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Bovendien!kreeg!de!daad!van!Toon!daadwerkelijk!een!gezicht,!in!tegenstelling!tot!de!

gebruikelijke!anonimiteit!van!de!daders.!

!

Hoewel!Vin!Baltussen!zegt!het!nummer!over!Toon!van!Els!zonder!pretenties!te!hebben!

geschreven,!beseft!hij!dat!van!objectiviteit!geen!sprake!kan!zijn.!Zoals!het!toneelstuk!

over!het!leven!van!Toon!niet!de!absolute!waarheid!is,!zo!is!Tontje$dun$Dwèèrg$eveneens!

een!interpretatie,!nu!door!Baltussen.!„Of!hoe!datgie!‘in!je!hoofd!is!gezet’.!We!zetten!hem!

een!beetje!als!een!held!neer.!Toch.!Op!zijn!manier.!Waarom!is!er!eigenlijk!een!bepaald!

respect!voor?!Ik!denk!toch!dat!het!uit!de!verhalen!komt!van!vroeger,!van!ons!thuis.!Ons!

pa!vond!dat!ook!reuze!interessant,!dat!hij!uiteindelijk!de!kerk!vol!met!stront!gooide!

omdat!hij!tegen!de!pastoor!was.!Onze!vader!was!ook!niet!zo’n!meeloper,!absoluut!niet.!

Die!stond!ook!op!de!barricades.!Ja,!een!beetje!tegen!het!gezag!aanschoppen.!Een!beetje!

voor!de!gek!houden,!weet!je!wel?!Daar!was!hij!heel!goed!in.!Het!gezag!kun!je!het!beste!

een!beetje!voor!de!gek!houden,!weet!je!dat?!Daar!heb!je!ze!het!hardste!mee.!Je!kunt!er!

wel!tegenin!gaan,!maar!daar!schiet!je!allemaal!niks!mee!op.!Dat!win!je!toch!nooit.!Dan!

kun!je!beter!lachend!ten!onder!gaan.”302!

!

*!

!

Of!Toon!van!Els!lachend!ten!onder!is!gegaan,!dat!zal!altijd!een!raadsel!blijven.!Zoals!we!

ook!nooit!zullen!weten!of!Toon!inderdaad!zo’n!onverschrokken!type!was,!voor!de!duivel!

niet!bang!–!of!was!het!uit!pure!ellende!dat!hij!zichzelf!helemaal!alleen!terugtrok!op!de!

onherbergzame!heidegebieden!van!de!Peel?!En!het!besmeuren!van!dat!kerk!dan:!een!

uitgekiende!wraakactie!of!een!wanhoopsdaad!van!een!kat!in!het!nauw?!Door!het!(deels!

zelfverkozen)!isolement!van!Toon!is!het!onmogelijk!om!zulke!vragen!met!zekerheid!te!

beantwoorden!–!historische!grond!voor!de!aanname!dat!Toon!een!onverschrokken!vrije!

vogel!was,!is!er!in!ieder!geval!niet!of!nauwelijks.!Die!raadselachtigheid!maakt!Toon!voer!

voor!speculatie,!de!hiaten!in!zijn!levenswandel!dragen!daar!alleen!maar!toe!bij.!Het!biedt!

de!romanticus!de!gelegenheid!het!leven!van!Toon!op!zijn!eigen!manier!te!interpreteren!

en!hem!op!een!voetstuk!te!zetten.!Zoals!dus!is!gebeurd!in!Tontje$dun$Dwèèrg!van!OEF.!

Het!lied!doet!in!dat!opzicht!sterk!denken!aan!het!nummer!Rowwen$Hèze!van!de!

gelijknamige!band.!Het!is!geen!vergelijking!die!uit!de!lucht!komt!vallen:!eerder!in!dit!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
302!Interview!Baltussen,!48:54!–!53:39.!
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hoofdstuk!trok!Vin!Baltussen!ook!al!een!parallel!tussen!zijn!eigen!OEF!en!het!Limburgse!

Rowwen!Hèze.!De!twee!bands!maken!deel!uit!van!dezelfde!golf!muzikanten!die!zingen!in!

het!dialect!en!in!de!jaren!negentig!in!rap!tempo!aan!de!weg!timmeren.!Zo!heeft!in!die!tijd!

iedere!streek!wel!zijn!eigen!helden.!Het!Drentse!Skik,!de!band!van!muzikaal!leider!Daniël!

Lohues,!wint!snel!aan!populariteit,!terwijl!Limburger!Gé!Reinders!nu!ook!wordt!ontdekt!

door!het!landelijke!publiek.!Gijs!Jolink,!zoon!van!Normaalgfrontman!Bennie!Jolink,!heeft!

succes!met!Jovink!en!de!Voederbietels;!Friesland!heeft!De!Kast.!

Het!uiterst!succesvolle!Normaal!uit!de!Achterhoek!heeft!in!de!jaren!zeventig!al!

een!lans!gebroken!voor!dergelijke!dialectmuziek,!maar!een!definitieve!doorbraak!van!

het!genre!laat!op!zich!wachten!tot!het!begin!van!de!jaren!negentig.!Een!verklaring!

daarvoor!is!het!toenemende!aantal!regionale!omroepen,!dat!een!belangrijk!deel!van!zijn!

identiteit!verleent!aan!de!dialectmuziek!en!op!zijn!beurt!een!vooraanstaande!rol!

inneemt!in!het!promoten!daarvan.303!Tegelijkertijd!ontstaat!er!met!de!komst!van!de!

commerciële!televisie!in!1989!überhaupt!meer!ruimte!voor!talent!uit!de!provincie.!Door!

de!extra!zendtijd!wordt!het!namelijk!een!stuk!goedkoper!om!programma’s!met!lokale!

artiesten!te!maken.!De!platenmaatschappijen,!die!zich!tot!dan!toe!voornamelijk!op!de!

internationale!sterren!hebben!gericht,!zien!dat!ook!en!gaan!investeren!in!muzikanten!

van!eigen!bodem:!het!marktaandeel!van!de!Nederlandse!artiesten!stijgt!van!12%!in!

1989!naar!26%!in!1999.304!Een!andere!voedingsbodem!voor!de!dialectmuziek!–!en!de!

dialectgolf!in!het!algemeen!–!is!de!bezorgdheid!over!grootschalige!veranderingen!en!de!

mondialisering!in!de!jaren!negentig.305!Dat!mag!dan!misschien!klinken!als!een!vergvang

mijngbedgshow,!maar!juist!de!zo!agrarisch!georiënteerde!provincie!krijgt!het!flink!te!

verduren!door!de!op!handen!zijnde!veranderingen!en!de!Europese!eenwording.!In!dat!

kader!is!het!vermeldenswaardig!dat!OEF!in!1995!zelfs!een!Gouden!Plaat!krijgt!voor!de!

meer!dan!40.000!exemplaren!die!zijn!verkocht!van!de!cd!Wij$zijn$’t$zat,!een!

samenwerking!met!andere!regionale!artiesten!uit!protest!tegen!het!mestbeleid!van!de!

Nederlandse!regering.306!Overigens!is!het!eveneens!de!moeite!van!het!vermelden!waard!

dat!uit!onderzoek!van!muziekwetenschapper!Louis!Peter!Grijp!blijkt!dat!muzikanten!

vooral!graag!in!het!dialect!zingen!vanwege!de!herkenbaarheid!daarvan!en!omdat!ze!zich!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
303!Louis!Peter!Grijp,!‘Is!zingen!in!dialect!Normaal?!Muziek,!taal!en!regionale!identiteit’,!

Volkskundig$Bulletin!21!(1995)!304g327,!aldaar!322.!
304!Jan!van!der!Plas,!50$jaar$Nederpop.$Een$geschiedenis$van$de$Nederlandse$popmuziek!

(Amsterdam!2008)!148g149.!
305!Grijp,!‘Is!zingen!in!dialect!Normaal?’,!321.!
306!Actiegroep!Wij!zijn!het!zat,!Wij$zijn$het$zat,!Clipsound!AV,!bestelnr.:!CCD!11895!(1995).!
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in!hun!eigen!taal!uiteindelijk!toch!het!gemakkelijkst!uitdrukken!–!van!een!chauvinistisch!

motief!is!over!het!algemeen!zeker!geen!sprake,!hooguit!van!een!regionaal!bewustzijn.307!

Van!alle!regionale!bands!heeft!OEF!dus!het!meest!gemeen!met!Rowwen!Hèze,!net!

als!OEF!een!band!die!zijn!oorsprong!vindt!aan!het!randje!van!de!Peel.!Ze!zijn!allebei!

trouw!gebleven!aan!het!eigen!dialect,!hebben!duidelijke!voorliefde!voor!de!folkmuziek,!

voor!instrumenten!zoals!de!trombone!en!de!accordeon.!Bekend!geworden!om!hun!

feestmuziek,!maar!met!een!repertoire!dat!verder!reikt!dan!dat.!En!wat!in!het!licht!van!dit!

onderzoek!vooral!interessant!is:!de!manier!waarop!de!twee!hun!lokale!legenden!

bezingen.!

!

Evenals!Tontje$dun$Dwèèrg$van!Vin!Baltussen!is!ook!Rowwen$Hèze,308!geschreven!door!

Rowwen!Hèzegfrontman!Jack!Poels,!een!geromantiseerde!interpretatie!van!een!

plaatselijke!legende.!De!Christiaan!Hesen!uit!het!liedje!is!een!vrijgevochten!idealist!die!

zijn!eigen!onbekommerde!leventje!leidt!en!zich!door!niets!of!niemand!van!de!wijs!laat!

brengen.!Het!is!een!beeld!dat!volgens!Wim!Moorman!‘in!de!verste!verte!niet!

overeenkomt!met!de!werkelijkheid’.309!De!historicus!deed!onderzoek!naar!de!

levenswandel!van!de!man!(1853g1947)!die!bekend!werd!als!de!‘Rowwen!Hèze’!

(‘Rowwen’!staat!voor!ruw!of!ruig,!‘Hèze’!naar!zijn!achternaam)!en!ontdekte!dat!Hesen!

een!jarenlange!overlevingsstrijd!voerde.!„Gedurende!zijn!hele!leven!verkeerde!

Christiaan!op!de!rand!van!het!bestaansminimum”,!zegt!Moorman!in!Dagblad$De$

Limburger.!„Dit!vormt!wellicht!mede!een!verklaring!voor!het!feit!dat!hij!regelmatig!

kleine!vergrijpen!pleegde.!Dat!hij!zijn!toevlucht!zocht!in!de!drank!en!dat!hij!niet!in!staat!

was!om!voor!zijn!kinderen!te!zorgen,!maakt!zijn!lot!alleen!maar!triester.”310!Tel!daarbij!!

ook!nog!eens!een!afschrikwekkende,!rottende!oogkas!en!de!armoedige!toestand!van!zijn!

plaggenhutje!in!het!Limburgse!dorpje!America!(waar!de!band!Rowwen!Hèze!zijn!roots!

heeft)!bij!op,!en!van!het!romantische!beeld!blijft!inderdaad!niet!veel!over.!Er!worden!

door!tekstschrijver!Poels!dus!nogal!wat!–!bepaald!niet!onbelangrijke!–!details!vergeten.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
307!Louis!Peter!Grijp,!‘Van!dialectlied!tot!boerenrock.!Muziek!en!regionale!identiteit’!in:!Carlo!van!

der!Borgt,!Amanda!Hermans!en!Hugo!Jacobs!ed.,!Constructie$van$het$eigene.$Culturele$vormen$van$

regionale$identiteit$in$Nederland!(Amsterdam!1996)!91g107,!aldaar!100g101.!
308!Rowwen!Hèze,!Station$America,!CNR,!bestelnr.:!8714221026924!(1993).!Het!nummer!

Rowwen$Hèze!is!tevens!als!single!verschenen.!
309!Peter!Heesen,!‘Het!trieste!lot!van!Rowwen!Hèze’,!Dagblad$de$Limburger,!16!december!2000.!
310!Ibidem.!
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! Kunnen!we!daarmee!nog!wel!spreken!van!geschiedenis?!Niet!helemaal,!daarvoor!

is!het!levensverhaal!van!Hesen!zoals!beschreven!in!het!lied!Rowwen$Hèze!te!gekleurd,!

maar!–!los!van!het!veel!complexere!vraagstuk!of!objectieve!geschiedenis!überhaupt!wel!

bestaat!–!bovenal!wars!van!enige!historische!context.!Rowwen$Hèze!is,!net!zoals!Tontje$

dun$Dwèèrg,!een!herinnering,!of!zoals!historicus!Willem!Frijhoff!het!zou!noemen:!een!

toegeëigende!geschiedenis.311!Daarbij!is!het!een!kwestie!van!selecteren:!wat!wil!ik!

onthouden!en!wat!wil!ik!vergeten?!Dat!laatste!lijkt!misschien!wat!triviaal,!als!een!

herinnering!die!vervaagt!in!de!loop!van!de!tijd,!maar!in!werkelijkheid!is!het!vergeten!een!

veel!complexer!verhaal,!dat!komt!in!uiteenlopende!verschijningsvormen!en!met!

verschillende!functies.!Frijhoff!wijst!op!diverse!‘pogingen!tot!typologie!van!vergeten’!en!

noemt!daarbij!in!het!bijzonder!de!Franse!antropoloog!Marc!Augé!en!diens!Engelse!

vakgenoot!Paul!Connerton.312!Evengoed!had!hij!kunnen!verwijzen!naar!de!Duitse!Aleida!

Assmann!–!gepromoveerd!in!Egyptologie!en!Engelse!literatuur!en!bovenal!een!autoriteit!

op!het!gebied!van!herinneringsg!en!herdenkingscultuur.!Zij!heeft!ook!een!poging!

gewaagd!en!maakt!evenals!Connerton!een!onderscheid!tussen!zeven!verschillende!

vormen!van!vergeten.313!

Het!zijn!vormen!die!grofweg!kunnen!worden!onderverdeeld!in!drie!categorieën.!

Binnen!de!eerste!categorie!onderscheidt!Assmann!drie!vormen:!automatisch!vergeten,!

selectief!vergeten!en!een!vorm!die!nog!het!best!kan!worden!omschreven!als!‘bevroren!

herinneringen’.!Automatisch!vergeten!zou!de!meest!natuurlijke!vorm!kunnen!worden!

genoemd:!het!is!vergeten!volgens!het!principe!dat!het!oude!wordt!vervangen!door!het!

nieuwe,!zoals!een!nieuwe!generatie!komt!voor!de!oude!of!nieuwe!ontwikkelingen!die!de!

oude!naar!de!achtergrond!doen!verdwijnen,!omdat!het!simpelweg!niet!mogelijk!is!om!

alles!te!herinneren.!Bij!selectief!vergeten!hangt!hetgeen!dat!wordt!vergeten!(en!wat!dus!

niet)!af!van!de!groep!waartoe!men!behoort.!Assmann!betoogt!dat!zo’n!selectie!wordt!

beïnvloed!door!de!sociale!kaders!die!de!Franse!socioloog!Maurice!Halbwachs!in!1925!

introduceerde,!gekoppeld!aan!het!oudere!idee!van!de!Duitse!filosoof!Friedrich!Nietschze!

dat!groepsgevoel!vaak!wordt!gedreven!door!een!bepaald!soort!trots.!Assmann!voegt!

daaraan!toe!dat!ook!‘het!grote!lijden’!(de!slachtofferrol)!vaak!een!belangrijke!vormgever!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
311!Frijhoff,!‘Herinneren!als!kunst!van!vergeten’,!11.!
312!Ibidem,!27.!
313!Aleida!Assmann,!‘Forms!of!forgetting’,!oratie!op!1!oktober!2014!uitgesproken!in!Amsterdam.!

De!uitgeschreven!tekst!is!online!te!raadplegen!op:!http://castrumperegrini.org/formsgofg

forgetting![Laatst!geraadpleegd!op:!28!april!2015].!
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is.!Gezamenlijk!vormen!zij!dus!die!sociale!kaders!waarbinnen!een!groep!functioneert!en!

die!bepalen!wat!die!groep!wil!herinneren!en!wat!ze!wil!vergeten.!Bij!de!derde!vorm,!de!

‘bevroren!herinneringen’,!gaat!het!om!materiële!bronnen,!zoals!een!geboorteakte!of!een!

landbouwwerktuig,!die!geen!directe!gebruikswaarde!meer!hebben!en!die!worden!

ondergebracht!in!bibliotheken!of!archieven.!Ze!verliezen!daarmee!hun!context!en!dus!

betekenis.!De!bronnen!worden!niet!vergeten,!maar!zonder!context!zijn!ze!ook!niet!

bruikbaar!voor!herinneringen.!Assmann!redeneert!dat!de!objecten!in!feite!potentiële!

herinneringen!zijn:!dat!ze!herontdekt!en!opnieuw!gecontextualiseerd!kunnen!worden!en!

zo!betekenis!kunnen!krijgen.314!

Waar!die!eerste!categorie!door!Assmann!wordt!omschreven!als!neutraal,!wordt!

de!tweede!uitgelegd!als!negatief.!Vergeten!functioneert!dan!als!een!soort!wapen!om!het!

verleden!te!manipuleren.!Tot!die!categorie!behoren!de!damnatio$memoriae!en!het!

‘defensief!vergeten’.!Bij!die!eerste!gaat!het!om!herinneringen!die!letterlijk!worden!

uitgewist,!zoals!bij!de!boekverbrandingen!door!de!nazi’s!in!aanloop!naar!de!Tweede!

Wereldoorlog.!Bij!die!tweede!gaat!het!om!vernietigen,!achterhouden!of!verzwijgen!van!

bewijsmateriaal,!waardoor!als!het!ware!het!fundament!onder!een!herinnering!wordt!

weggeslagen.!Voorbeelden!daarvan!zijn!het!vernietigen!van!belastend!bewijsmateriaal!

door!de!Argentijnse!junta!en!het!verzwijgen!van!het!jarenlange!misbruik!door!de!roomsg

katholieke!kerk.!Aan!de!derde!en!laatste!categorie!worden!door!Assmann!juist!positieve!

connotaties!toegekend.!Daartoe!behoren!de!tabula$rasa!(ofwel!het!constructief!

vergeten)!en!het!therapeutisch!vergeten.!In!het!eerste!geval!gaat!het!om!een!nieuwe!

start!te!maken!door!middel!van!vergeten,!zoals!in!OostgDuitsland!na!de!eenwording!

straatnamen!die!deden!denken!aan!het!communistische!verleden!een!andere!naam!

kregen.!Ook!in!het!tweede!geval!wordt!een!nieuwe!start!beoogd,!maar!dan!juist!door!

middel!van!herinneren!om!vervolgens!alsnog!te!vergeten.!Voorbeelden!daarvan!zijn!het!

biechten!in!roomsgkatholieke!kerk!en!Waarheidg!en!Verzoeningscommissie!in!Zuidg

Afrika,!die!werd!opgezet!om!te!kunnen!afrekenen!met!het!apartheidsregime!van!dat!

land.315!

De!laatste!twee!categorieën!kunnen!vrijwel!direct!weer!terzijde!worden!

geschoven,!omdat!ze!in!de!context!van!dit!onderzoek!niet!zo!interessant!zijn.!Dat!heeft!

alles!te!maken!met!een!zekere!planmatigheid!die!aan!deze!vormen!van!vergeten!ten!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
314!Assmann,!‘Forms!of!forgetting’.!
315!Ibidem.!



!

!

73!

grondslag!ligt,!een!planmatigheid!die!op!deze!casus!simpelweg!niet!van!toepassing!is.!

Relevanter!zijn!de!vormen!van!vergeten!die!Assmann!beschouwt!als!neutraal,!de!eerste!

categorie!dus.!Zoals!de!‘bevroren!herinneringen’:!de!krantenknipsels!van!Willem!F.!

Christiaans!die!door!Vin!Baltussen!in!een!sigarenkist!worden!gevonden!en!opnieuw!

betekenis!krijgen.!Betekenisgeving!die!voornamelijk!tot!stand!komt!door!het!selectief!

vergeten:!niet!alleen!door!het!nogal!rooskleurige!beeld!dat!Christiaans!heeft!geschetst,!

maar!zeker!ook!door!de!sociale!kaders!waarmee!Baltussen!is!opgegroeid.!Baltussen!gaf!

het!eerder!in!dit!hoofdstuk!zelf!al!aan:!uit!die!verhalen,!die!verhalen!van!‘thuis’!en!van!

zijn!vader,!weerklonk!een!zeker!respect;!Toon!werd!op!een!bepaalde!manier!neergezet!

als!een!held.!De!kanttekeningen!die!bij!het!leven!van!Toon!kunnen!worden!geplaatst,!

worden!daarbij!vergeten:!die!passen!immers!niet!binnen!de!sociale!kaders.!Het!is!een!

voorbeeld!van!selectief!vergeten!bij!uitstek.!Tegelijkertijd!zou!je!in!dit!geval!ook!kunnen!

spreken!van!automatisch!vergeten:!door!het!beeld!dat!bij!nieuwe!generaties!ontstaat!–!

gevormd!door!interpretaties!zoals!die!van!Christiaans!–!wordt!het!oude!beeld!

automatisch!naar!de!achtergrond!verdreven.!

Overigens!merkt!Assmann!op!dat!de!introductie!van!internet!de!verhoudingen!

volledig!op!zijn!kop!heeft!gezet:!vergeten!is!nu!immers!schier!onmogelijk!geworden,!

want!internet!bewaart!–!zo!goed!als!–!alles.316!In!dat!licht!is!de!constatering!van!

Baltussen!over!zijn!jeugdherinneringen!een!interessante:!ook!hij!wijst!op!de!

mogelijkheden!die!internet!tegenwoordig!biedt!en!maakt!daarbij!de!kanttekening!dat!

zijn!belevingswereld!vroeger!–!‘Ik!klink!nu!als!een!oude!lul’!–!een!stuk!kleiner!was.317!

Het!benadrukt!nogmaals!de!invloed!van!de!sociale!kaders.!

Al!met!al!tasten!die!vormen!van!vergeten!de!geschiedenis!behoorlijk!aan.!Of!dat!

erg!is?!Niet!per!se,!je!zou!het!kunnen!zien!als!iets!menselijks!–!Assmann!spreekt!niet!

voor!niets!van!neutraal!vergeten.!Desalniettemin!is!het!wel!een!les!om!te!onthouden,!

omdat!wat!overblijft!–!de!herinneringen!ofwel!de!toegeëigende!geschiedenissen,!zoals!

Frijhoff!ze!noemt!–!op!hun!beurt!weer!voedingsbodem!zijn!voor!nieuwe!herinneringen,!

zoals!het!lied!Tontje$dun$Dwèèrg!een!prominente!rol!speelt!in!vorming!van!de!

herinneringscultus!rondom!Toon.!Het!gevolg!daarvan!is!dus!wel!dat!de!oorspronkelijke!

context!steeds!verder!uit!zicht!raakt.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
316!Assmann,!‘Forms!of!forgetting’.!
317!Interview!Baltussen,!01:04!–!03:03.!



!

!

74!

3.3'Het'standbeeld'

In!2003!komt!het!er!dan!eindelijk!van,!bijna!35!jaar!na!de!eerste!aanzet!van!Willem!F.!

Christiaans:!Toon!van!Els!krijgt!definitief!zijn!eigen!standbeeld,!midden!in!het!dorp.!

Waar!het!comité!Plo’86!zich!in!de!jaren!tachtig!in!de!steek!voelt!gelaten!door!het!

gemeentebestuur!van!Oploo,!geeft!in!de!jaren!2000!de!gemeente!Sint!Anthonis!–!

waaronder!Oploo!inmiddels!valt!–!ruim!baan!aan!het!hernieuwde!initiatief.!Jos!

Verbeeten,!van!1998!tot!2009!burgemeester!van!de!gemeente!Sint!Anthonis,!gaat!zelfs!

hoogstpersoonlijk!met!de!pet!rond!om!geld!in!te!zamelen!voor!het!standbeeld.!Het!is!

nogal!een!ommezwaai!op!bestuurlijk!niveau,!in!krap!twintig!jaar!tijd.!Dat!vraagt!om!

uitleg.!

!

*!

!

Eerst!terug!naar!2002.!Op!Koninginnedag!treedt!OEF!op!in!het!Gelderse!Dieren.!Voor!de!

allerlaatste!keer,!daarna!zwaait!de!band!definitief!af.!De!fans!vinden!het!maar!niets,!zo’n!

afscheid!ver!van!Oploo,!en!beginnen!een!handtekeningenactie.!Nog!één!keer!OEF.!Maar!

dan!wel!waar!het!allemaal!begon,!in!het!eigen!Oploo!dus.!OEF!gaat!overstag!en!treedt!op!

17!augustus!voor!de!allerlaatste!keer!op:!‘nog!enne!keer’.!Bij!de!windmolen,!midden!in!

Oploo,!verzamelen!zich!ruim!tweeduizend!mensen!om!het!afscheid!van!OEF!bij!te!

wonen.!

Al!bij!het!prikken!van!een!datum!voor!het!afscheidsconcert!hebben!de!leden!van!

OEF!besloten!om!met!de!opbrengst!iets!terug!te!doen!voor!het!dorp.!Zie!het!als!een!

cadeau.!Van!OEF,!voor!Oploo.!Iets!waaraan!OEF!over!vijftig!jaar!nog!wordt!herinnerd.!

Een!speeltuin!misschien,!een!standbeeld?318!Het!wordt!het!laatste.!„Kunst!is!blijvend”,!

legt!bandleider!Vin!Baltussen!uit.319!„Je!wil!op!een!bepaalde!manier!herinnerd!worden.!

Zo!is!het.!Kijk,!een!speeltuin,!die!vergaat,!hè.!Maar!een!standbeeld,!dat!blijft.”320!Het!is!

een!zekere!zucht!naar!erkenning.!Baltussen!verklaart!zich!nader.!„Ze!hebben!hier!in!de!

gemeente!de!sportg!en!cultuurprijs!‘Ut!Pèèrd’!(het!paard,!RV).!OEF!was!ook!opgegeven.!

Dat!was!gewoon!kat!in!’t!bakkie,!weet!je!wel?!Persoonlijk!–!dat!weet!ik!nog!goed!–!wilde!

ik!per!se!dat!wij!dat!zouden!winnen.!Waarom?!Omdat!je!gewoon!herinnerd!wil!worden.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
318!Interview!Baltussen,!01:05:40!–!01:06:56.!
319!Ibidem,!01:07:48!–!01:12:44.!
320!Ibidem,!01:13:27!–!01:17:03.!
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Dan!kom!je!ergens!te!staan!en!dat!hadden!we!gewoon!keihard!verdiend,!vond!ik.!

Uiteindelijk!werd!het!een!of!ander!juniorenwielrennertje!dat!nog!nooit!een!wedstrijd!

had!gewonnen…!Ik!–!en!nog!een!stel!meer!van!OEF!–!kon!daar!toen!zo!ontzettend!boos!

over!worden.”321!

!

En!dus!besluit!OEF!in!de!zomer!van!2002!om!het!heft!nu!maar!in!eigen!handen!te!nemen.!

Middels!een!standbeeld!van!Toon!van!Els!dus.!Maar!waarom!precies!Toon?!Vin!

Baltussen!denkt!hardop!na.!Ja,!natuurlijk!is!Toon!door!het!toneelstuk!weer!in!het!

brandpunt!van!de!belangstelling!komen!te!staan!en!dan!is!er!uiteraard!het!lied!dat!

Baltussen!heeft!geschreven,!het!lied!dat!ze!met!OEF!zo!vaak!hebben!gespeeld.!Hij!

herinnert!zich!dat!het!besluit!in!een!handomdraai!is!genomen!–!de!ideeënbus!in!de!

lokale!supermarkt!is!meer!voor!de!vorm.!Maar!wat!nu!precies!de!doorslag!heeft!

gegeven,!Baltussen!kan!het!niet!meer!zo!goed!voor!de!geest!halen.!Wel!wijst!hij!nog!een!

keer!op!het!belang!dat!OEF!hecht!aan!een!blijvende!herinnering,!‘een!soort!lintje’.322!

Tiny!Hendriks,!in!een!grijs!verleden!eveneens!bandlid!van!OEF!en!in!2002!lid!van!het!

comité!dat!het!slotconcert!organiseert,!heeft!evenmin!een!pasklaar!antwoord.!Had!de!

keus!dan!evengoed!kunnen!vallen!op!pakweg!de!gebroeders!Jan,!Piet!en!Fons!van!

Katwijk,!de!beroemde!wielrenners!die!bovendien!figureren!in!het!OEFglied!Tour$de$

France?323!Baltussen!en!Hendriks!aarzelen,!desgevraagd!heeft!ook!OEFgzanger!Guido!

Rutten!geen!pasklaar!antwoord!paraat!–!een!afgemeten!antwoord!lijkt!er!simpelweg!niet!

te!zijn!op!al!deze!vragen.324!Hendriks!herinnert!zich!wel!dat!het!idee!van!OEF!zelf!

afkomstig!is,!naar!aanleiding!van!de!hele!hausse!die!inmiddels!al!rondom!Toon!is!

ontstaan!–!het!zou!een!mogelijke!verklaring!kunnen!zijn.!„Het!liedje!dat!ze!gemaakt!

hebben,!het!toneelstuk,!de!hele!geschiedenis!die!eraan!vastzat.!Als!je!een!standbeeld!wil!

neerzetten,!moet!er!natuurlijk!wel!een!verhaal!aan!vastzitten.”325!

Ook!de!notulen!van!de!vergaderingen!over!het!slotconcert!–!waarbij!de!

bestemming!van!de!opbrengst!een!vast!agendapunt!is!–!geven!geen!sluitend!antwoord.!

Bij!de!eerste!bijeenkomst,!op!19!juni!2002,!wordt!besloten!om!nog!eens!allemaal!goed!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
321!Interview!Baltussen,!01:07:48!–!01:12:44.!
322!Ibidem,!01:13:27!–!01:17:03!
323!OEF,!5841,!Clip!sound!AV,!bestelnr.:!CCD!10296!(1996).!
324!Interview!Baltussen,!01:07:48!–!01:12:44.!Interview!Tiny!Hendriks,!afgenomen!op!11!juli!

2014!te!Oploo,!tijdscode!17:30!–!19:07.!Interview!Guido!Rutten,!afgenomen!op!13!juli!2014!te!

Oploo,!tijdscode!13:56!–!15:05.!
325!Interview!Hendriks,!16:01!–!17:30.!
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na!te!denken!over!‘het!goede!doel’.326!Een!week!later,!bij!de!tweede!bijeenkomst,!oppert!

Baltussen!een!standbeeld!voor!Toon,!maar!wordt!tegelijkertijd!ook!besloten!om!de!

inwoners!van!Oploo!via!het!parochieblad!Komplo!te!laten!meedenken.327!Pas!begin!

augustus,!bij!de!vierde!bijeenkomst,!komt!het!goede!doel!weer!ter!sprake.!‘Beeld!Tôntje!

d’n!Dwerg.!Restant!voor!goed!doel’,!staat!kortweg!genoteerd.328!

!

Een!en!ander!duidt!in!ieder!geval!niet!op!een!langdurig!besluitproces!en!evenmin!op!een!

uitgekiend!plan!om!na!al!die!jaren!alsnog!een!standbeeld!van!Toon!van!Els!tot!stand!te!

brengen.!Het!suggereert!eerder!een!simpel!optelsommetje:!OEF!wil!een!blijvende!

herinnering!achterlaten!in!Oploo,!met!Toon!doet!zich!een!voor!de!hand!liggende!

gelegenheid!voor!–!OEF!heeft!aan!hem!een!van!zijn!populairste!nummers!gewijd!en!

bovendien!staat!de!kwestie!sinds!het!toneelstuk!weer!helemaal!op!de!kaart.!Min!of!meer!

een!toevallige!samenloop!van!omstandigheden!dus.!

! De!rest!is!geschiedenis.!Een!werkgroep,!bestaande!uit!Vin!Baltussen,!Tiny!

Hendriks!en!ook!Henny!Lenkens,!gaat!met!het!plan!voor!het!standbeeld!aan!de!slag.!De!

Oploose!kunstcommissie!wordt!er!bij!betrokken,!de!wensen!worden!op!papier!gezet.!

„Geen!standaardstandbeeld,!als!het!maar!iets!origineels!was”,!weet!Baltussen!nog.!329!

Uiteindelijk!valt!het!oog!van!de!werkgroep!op!het!werk!van!Rainer!Schumacher,!een!

Duitse!kunstenaar!die!woonachtig!is!in!Barcelona!en!nu!exposeert!op!een!kunstmarkt!in!

het!Limburgse!Smakt!–!Baltussen!gaat!daar!kijken!naar!zijn!broer!Juul,!een!kunstsmid!

die!ook!in!Smakt!exposeert,!en!krijgt!zo!Schumacher!in!het!vizier.330!Schumacher!krijgt!

de!klus!en!gaat!daar!vervolgens!helemaal!in!op.!„Ik!ben!van!Toon!gaan!houden,!het!is!

mijn!grootvader!geworden”,!zegt!Schumacher!in!weekblad!De$Maas$Driehoek.!„Een!mens!

heeft!wel!duizend!gezichten!per!dag.!En!daar!kies!je!er!dan!een!uit!die!je!het!meest!

treffend!vindt.!Toon!van!Els!had!een!afwijkend!postuur,!maar!hij!was!als!u!en!ik.”331!Die!

laatste!woorden!worden!op!de!begeleidende!plaquette!uitgelegd!als!eerherstel,!voor!

zowel!de!‘verschoppeling’!Toon!als!het!vroegere!(zo!goed!als!verdwenen)!beroep!van!

schaapherder.!Overigens!heeft!Schumacher!geen!expliciete!keuze!gemaakt!voor!de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
326!Notulen!eerste!bijeenkomst!voor!‘Nog!ennu!keer!OEF’,!19!juni!2002,!persoonlijk!archief!Tiny!

Hendriks.!
327!Notulen!tweede!bijeenkomst!voor!‘Nog!ennu!keer!OEF’,!27!juni!2002,!archief!Hendriks.!
328!Notulen!vierde!bijeenkomst!voor!‘Nog!ennu!keer!OEF’,!5!augustus!2002,!archief!Hendriks.!
329!Interview!Baltussen,!01:27:41!–!01:29:11.!
330!Ibidem,!01:17:45!–!01:19:43.!
331!Henny!Lenkens,!‘Het!is!mijn!grootvader!geworden’,!De$Maas$Driehoek,!12!augustus!2003.!
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manier!van!afbeelden!van!Toon:!hij!is!schaapherder!noch!zwerver!–!een!keuze!op!zich.!

Het!standbeeld!is!gepositioneerd!op!een!weldoordachte!plek,!een!‘eilandje’!bij!de!

watermolen:!met!de!rug!naar!het!dorp!gekeerd,!uitkijkend!op!de!weidse!Peel.!Wie!hem!

wil!bezoeken,!moet!letterlijk!over!de!brug!komen!en!naast!Toon!op!de!bank!is!plek!voor!

vijf,!verwijzend!naar!slechts!het!handjevol!mensen!dat!op!zijn!begrafenis!aanwezig!

was.332!Toon!zit!daar!te!wachten!op!

steun,!legt!Schumacher!uit.!„Omdat!het!

lijkt!of!hij!van!de!bank!dreigt!te!vallen,!

nodigt!dat!uit!om!hem!vast!te!

houden.”333!

!

*!

!

Op!29!augustus!2003!wordt!het!

standbeeld!van!Toon!van!Els!voor!het!

oog!van!zo’n!vierhonderd!

belangstellenden!onthuld.!Omdat!het!

dan!nog!in!brons!moet!worden!gegoten,!

wordt!die!onthulling!op!21!november!

van!dat!jaar!nog!eens!dunnetjes!

overgedaan.!Beide!keren!speelt!

burgemeester!Jos!Verbeeten!(geboren!

op!8!maart!1946)!een!prominente!rol!in!

de!plechtigheden.!Dat!is!geen!toeval.!

Een!‘huisvriend!van!de!band’,!zo!noemt!OEFgvoorman!Vin!Baltussen!de!burgemeester,!

die!op!het!afscheidsconcert!van!OEF!een!opvallende!bijrol!vervult.!334!CDA’er!Verbeeten,!

afgestudeerd!aan!het!conservatorium,!speelt!een!paar!nummers!mee!(‘Normaal!speelt!

hij!burgemeester,!maar!vandaag!piano’335)!en!gaat!ook!nog!eens!letterlijk!met!de!pet!

rond!om!geld!in!te!zamelen!voor!het!goede!doel!van!de!avond,!het!standbeeld!van!Toon.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
332!Lenkens,!‘Het!is!mijn!grootvader!geworden’.!
333!Auteur!onbekend,!‘Toon!d’n!Dwerg!eindelijk!thuis’,!De$Maas$Driehoek,!25!november!2003.!
334!Interview!Baltussen,!01:07:48!–!01:12:44.!
335!Auteur!onbekend,!‘OEF!bezorgt!zichzelf!hoofdstuk!in!geschiedenisboek!van!Oploo’,!De$Maas$

Driehoek,!7!augustus!2002.!

Afbeelding43.4Het4standbeeld4van4Toon4
van4Els4in4Oploo.4Foto4Martijn4Persoons.4
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„Dat!verzon!ik!ter!plekke”,!herinnert!Verbeeten!zich.!336!De!spontane!rondgang!levert!

liefst!450!euro!op.337!

! Verbeeten!is!de!eerste!om!zijn!inbreng!te!bagatelliseren:!het!standbeeld!is!de!

verdienste!van!OEF!en!niet!van!hem!of!van!de!gemeente.!Dat!zou!te!veel!eer!zijn.338!Toch!

moet!er!ook!niet!al!te!licht!worden!gedacht!over!de!invloed!van!het!gemeentebestuur,!

daarvan!is!de!mislukte!poging!van!het!comité!Plo’86!nog!wel!het!meest!treffende!

voorbeeld.!Maar!van!actieve!tegenstand!zoals!in!de!jaren!tachtig!is!in!de!beginjaren!van!

2000!niets!meer!te!bespeuren.!„Nee,!nee.!Niet!dat!ik!weet!althans”,!zegt!Verbeeten.339!Hij!

heeft!de!indruk!dat!de!angel!inmiddels!wel!uit!de!discussie!is.!„Toen!ik!hier!kwam,!heb!ik!

niet!geproefd!dat!er!nog!altijd!met!schande!en!smaad!over!Tôntje!d’n!Dwerg!werd!

gesproken.”340!

!

De!450!euro!die!burgemeester!Jos!Verbeeten!op!het!slotconcert!bij!elkaar!weet!te!

scharrelen,!is!niet!de!enige!schenking!die!OEF!mag!ontvangen!voor!de!totstandkoming!

van!het!standbeeld!van!Toon!van!Els.!Onder!meer!de!stichting!achter!het!toneelstuk!over!

Toon!in!1992,!de!lokale!Rabobank,!het!Oploose!Sint!Matthiasgilde!en!een!neef!!van!

Willem!F.!Christiaans!(!)!doen!een!behoorlijke!duit!in!het!zakje.!Samen!met!de!opbrengst!

van!het!slotconcert!van!OEF,!dat!meer!dan!de!helft!van!de!kosten!dekt,!moet!het!genoeg!

zijn!om!het!overgrote!deel!van!de!financiering!rond!te!krijgen.341!Tot!de!penningmeester!

van!stichting!OEF!een!brief!ontvangt!van!atelier!Keramieke,!dat!de!belangen!van!

kunstenaar!Rainer!Schumacher!behartigt.!Hoewel!OEF!bezweert!mondeling!een!prijs!te!

hebben!afgesproken!van!2.650!euro,!brengt!het!atelier!uiteindelijk!5.401,41!euro!in!

rekening.342!

! Hoewel!de!gemeente!officieel!geen!partij!is!in!het!verhaal,!besluit!Verbeeten!de!

regie!in!handen!te!nemen!en!uiteindelijk!zelfs!de!portemonnee!te!trekken.!„Daar!is!

gewoon!‘de!stok!in!het!midden!gestoken’.!Dat!was!echt!zo’n!onderwerp!waarvan!je!

moest!zeggen:!‘Is!dat!het!nou!waard?’!Kijk,!als!je!dat!juridisch!uitspit,!dan!zijn!er!alleen!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
336!Interview!Jos!Verbeeten,!afgenomen!op!10!juli!2014!te!Sint!Anthonis,!tijdscode!31:33!–!32:35.!
337!Notulen!bijeenkomst!werkgroep!‘Toonbeeld’,!31!januari!2003,!archief!Hendriks.!
338!Interview!Verbeeten,!16:58!–!18:10.!
339!Ibidem,!22:38!–!23:27.!
340!Ibidem,!23:27!–!24:32.!
341!Notulen!bijeenkomst!‘Toonbeeld’,!31!januari!2003.!
342!Brief!van!Gerard!Heijligers!namens!stichting!OEF!aan!Mieke!van!Uden,!verstuurd!op!13!

december!2003,!archief!Hendriks.!
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maar!verliezers!bij!dat!soort!dingen,!hè.!Het!beeld!en!alles!wat!er!daarna!mee!is!gedaan,!

dat!moet!je!niet!bevlekken!met!een!heleboel!juridisch!gerotzooi!en!gerommel.!Dat!doet!

er!alleen!maar!afbreuk!aan.!En!wie!zijn!wij!om!dat!te!willen?!Op!een!gegeven!moment!

heb!ik!de!keuze!gemaakt,!vanuit!de!gemeente!gezien,!om!daar!ook!niet!al!te!veel!geld!en!

tijd!in!te!steken,!in!al!die!juridische!vragen!die!er!aan!hingen,!en!toen!heb!ik!gezegd:!

‘Jongens,!dat!moeten!we!samen!maar!eens!mooi!oplossen’.!Wij!doen!wat!(geld,!RV)!in!de!

pot…!Dat!is!dan!veel!beter.!En!dat!was!het!dan,!en!daar!moet!je!het!mee!doen.!‘Ook!niet!

verder!procederen,!mevrouw!(de!tussenpersoon!van!het!atelier!was!een!vrouw,!RV).’!En!

toen!is,!zeg!maar,!de!vrede!getekend.”343!

!

*!

!

Ook!in!de!jaren!daarna!toont!het!gemeentebestuur!van!Sint!Antonis!zich!niet!de!

flauwste.!Als!rondom!het!standbeeld!van!Toon!van!Els!een!wandelpad!(het!zogeheten!

Tôntjespad)!wordt!aangelegd,!zegt!Jos!Verbeeten!namens!de!gemeente!opnieuw!een!

financiële!bijdrage!toe!die!vijftig!procent!van!de!kosten!dekt.344!Ja,!Verbeeten!blijkt!op!de!

achtergrond!een!warm!pleitbezorger!van!de!nagedachtenis!aan!Toon.!Maar!waarom?!De!

verhalen!van!vroeger,!zoals!bij!Vin!Baltussen,!die!kunnen!het!niet!zijn:!Verbeeten!is!

immers!opgegroeid!in!het!Gelderse!Alverna,!nabij!Wijchen.!„Ach,!het!is!een!heel!mooi!

verhaal.!En!daar!houdt!het!wat!mij!betreft!mee!op.”345!Maar,!geeft!hij!aan,!het!is!hem!dan!

ook!niet!zozeer!om!Toon!te!doen.!Belangrijker!vindt!hij!dat!het!plan!geïnitieerd!is!door!

de!mensen!uit!Oploo!zelf.!„We!hebben!de!mond!vol!van!participatie,!maar!dáár!begint!

het!mee,!hè.!Als!je!ze!niet!het!gevoel!geeft!dat!ze!wat!te!vertellen!hebben,!dan!moet!je!

vooral!denken!dat!ze!daarna!wel!willen!meehelpen”,!klinkt!het!een!tikje!cynisch.346!Wie!

A!zegt,!moet!ook!B!zeggen,!wil!hij!maar!aangeven.!

! Maar!belangrijker!nog!dan!dat:!Verbeeten!heeft!altijd!al!oog!voor!kunst!en!cultuur!

gehad.!Eerst!als!musicus,!later!als!bestuurder.!„Cultuur!verrijkt!mensen,!punt.!En!dat!

moet!je!koesteren,!want!dat!werkt!bindend.!Het!is!leuk!om!aan!cultuur!te!doen,!maar!er!

zijn!er!maar!weinig!die!dat!op!eigen!houtje!doen.!Het!is!altijd!iets!met!mensen!samen,!en!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
343!Interview!Verbeeten,!48:48!–!50:26.!
344!Brief!van!Jos!Verbeeten!namens!het!gemeentebestuur!van!Sint!Anthonis!aan!stichting!OEF,!

verstuurd!op!25!augustus!2006,!archief!Hendriks.!
345!Interview!Verbeeten,!46:57!–!47:59.!
346!Ibidem,!35:15!–!36:13.!
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dat!is!dan!dubbel!leuk.!Het!houdt!groepen!mensen!bij!elkaar!die!ook!samen!wat!bouwen,!

wat!verzinnen,!wat!bedenken,!wat!uitvoeren.”347!Kunst!en!cultuur!als!een!verbindende!

factor!dus.!Verbeeten!voert!zelfs!actief!beleid!op!basis!van!dat!principe.!Zo!wordt!tijdens!

zijn!periode!als!burgemeester!steevast!een!bepaald!(bescheiden)!percentage!van!

gemeentelijke!investeringen!opzij!gezet.!Al!die!beetjes!bij!elkaar!leveren!een!budget!op!

waarmee!de!gemeente!culturele!projecten!financiert.!„Ik!heb!daar!zelf!nog!voor!gepleit!

bij!de!gemeenteraad”,!zegt!Verbeeten.!„Het!is!wegbezuinigd!daarna…!Ja,!het!kost!ook!

geld,!punt.!En!je!moet!op!een!gegeven!moment!ook!gaan!knabbelen!en!bijten,!hè.”348!

!

Cultuur!als!een!politiek!instrument,!een!smeermiddel!voor!de!samenleving.!Het!is!een!

erkend!recept,!leggen!de!historici!Eric!Hobsbawm!en!Terence!Ranger!uit!in!hun!

invloedrijke!werk!The$invention$of$tradition.349!Daarin!worden!diverse!tradities!

‘ontmaskerd’!als!constructies:!tradities!die!op!het!eerste!oog!ver!terug!gaan!in!de!tijd,!

maar!in!werkelijkheid!veel!jonger!zijn!en!in!bepaalde!gevallen!zelfs!geënsceneerd.!Het!

idee!daarachter!is!het!suggereren!van!continuïteit!met!het!verleden;!het!heden!in!te!

kapselen!in!het!verleden!en!daarmee!van!een!zeker!fundament!te!voorzien.350!

Hobsbawm!onderscheidt!drie!verschillende!types:!allereerst!de!uitgevonden!tradities!

die!sociale!cohesie!binnen!bepaalde,!al!dan!niet!kunstmatige,!gemeenschappen!vormen!

en/of!symboliseren,!ten!tweede!de!uitgevonden!tradities!die!instituties,!status!of!gezag!

vormen!en/of!legitimeren,!en!tot!slot!de!uitgevonden!tradities!die!bepaalde!normen,!

waarden!en/of!overtuigingen!aanleren.351!Een!goed!voorbeeld!van!zo’n!uitgevonden!

traditie!is!de!Schotse!kilt,!waarschijnlijk!het!meest!sprekende!exponent!van!de!

zogenaamd!rijke!cultuur!van!de!Schotse!Hooglanden,!een!cultuur!die!wordt!

gepresenteerd!als!eeuwenoud,!uniek!en!onderscheidend,!maar!in!feite!niets!meer!is!dan!

een!tamelijk!frauduleuze!constructie.352!De!Schotse!kilt,!die!inmiddels!is!uitgegroeid!tot!

het!symbool!van!Schotland!en!nadrukkelijk!wordt!gerelateerd!aan!de!Keltische!

voorouders!van!het!Schotse!volk,!stamt!in!werkelijkheid!pas!uit!de!achttiende!eeuw!en!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
347!Interview!Verbeeten,!16:58!–!18:10.!
348!Ibidem,!36:13!–!37:45.!
349!Eric!Hobsbawm!en!Terence!Ranger!ed.,!The$invention$of$tradition!(20e!druk;!Londen!2012).!
350!Hobsbawm,!‘Introduction:!inventing!traditions’,!1g2.!
351!Ibidem,!9.!
352!Hugh!TrevorgRoper,!‘The!invention!of!tradition:!the!Highland!tradition!of!Scotland’!in:!Eric!

Hobsbawm!en!Terence!Ranger!ed.,!The$invention$of$tradition$(20e!druk;!Londen!2012)!15g42,!

aldaar!16.!
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werd!nota!bene!bij!de!Hooglanders!geïntroduceerd!door!een!Engelsman.353!Zo!typisch!

Schots!is!die!dus!helemaal!niet.!

In!het!boek!van!Hobsbawm!en!Ranger!komen!verschillende!van!zulke!tradities,!

allemaal!in!gang!gezet!sinds!de!negentiende!eeuw,!aan!bod.!Stuk!voor!stuk!hebben!die!

constructies!met!elkaar!gemeen!dat!ze!worden!ingezet!als!smeermiddel!voor!de!

samenleving:!door!het!heden!te!koppelen!aan!een!bepaald!verleden,!ontstaat!er!een!

constructie!waarin!dat!heden!wordt!ontdaan!van!zijn!scherpe!randjes!en!als!

vanzelfsprekend!wordt!beschouwd.!Het!beleid!van!burgemeester!Jos!Verbeeten!en!het!

gemeentebestuur!van!Sint!Anthonis!is!daar!geen!kopie!van.!De!uitgevonden!tradities!

zoals!door!Hobsbawm!en!Ranger!beschreven,!worden!van!bovenaf!opgelegd,!terwijl!

Verbeeten!en!zijn!gemeentebestuur!niet!meer!dan!een!faciliterende!rol!spelen!en!dan!

ook!nog!eens!op!lokaal!niveau!en!niet!–!zoals!bij!de!uitgevonden!tradities!van!

Hobsbawm!en!Ranger!–!op!nationaal!niveau.!Bovendien!is!er!bij!Verbeeten!geen!sprake!

van!een!uitgekiend!plan!of!geschiedvervalsing,!maar!kun!je!hooguit!zeggen!dat!hij!

handig!gebruikmaakt!van!de!omstandigheden.!Maar!tegelijkertijd!dient!het!

cultuurbeleid!van!Verbeeten!eveneens!een!hoger!doel:!net!als!in!het!geval!van!de!

uitgevonden!tradities!die!Hobsbawm!en!Ranger!beschrijven,!is!het!de!bedoeling!om!de!

sociale!cohesie!te!vergroten.!Verbeeten!zegt!het!letterlijk:!het!verhaal!achter!het!

standbeeld!van!Toon!doet!de!burgemeester!niet!zoveel,!des!te!belangrijker!vindt!hij!de!

verbindende!kracht!van!het!standbeeld;!de!saamhorigheid!die!zo’n!project!teweeg!

brengt.!Inderdaad:!cultuur!als!een!politiek!instrument.!

Het!geeft!een!interessant!inkijkje!in!de!verschillende!agenda’s!die!bij!de!

totstandkoming!van!tradities!komen!kijken.!De!agenda!van!burgemeester!Verbeeten!

verschilt!wezenlijk!van!die!van!toneelschrijver!Henny!Lenkens!of!muzikant!Vin!

Baltussen,!hoewel!ze!tegelijkertijd!hun!steentje!bijdragen!aan!exact!dezelfde!traditie.!!

!

*!

!

Jos!Verbeeten!is!wethouder!in!het!Gelderse!Wijchen!en!burgemeester!van!het!Twentse!

Ootmarsum!geweest!als!hij!in!1998!in!Sint!Anthonis!neerstrijkt.!Wat!hij!daar!aantreft!is!

een!‘stevige!agrarische!gemeente!met!ook!belangstelling!voor!cultuur’!–!dat!laatste!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
353!TrevorgRoper,!‘The!invention!of!tradtion:!the!Highland!tradition!of!Scotland’,!21g22.!
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klinkt!de!burgemeester!als!muziek!in!de!oren.354!Want!kunst!en!cultuur!mag!dan!wel!

degelijk!een!politiek!instrument!zijn,!een!garantie!op!succes!is!het!allerminst:!er!moet!

wel!een!bepaalde!belangstelling!voor!zijn.!Maar!de!gemeente!Sint!Anthonis!–!bestaande!

uit!de!zeven!dorpskernen!Sint!Anthonis,!Oploo,!Landhorst,!Ledeacker,!Stevensbeek,!

Wanroij!en!Westerbeek!–!blijkt!dus!vruchtbare!grond.!Met!een!pioniersrol!voor!Oploo,!

legt!Verbeeten!uit.!„Het!is!net!zo’n!schuimend!bad!daar.”355!Hij!wijst!op!de!initiatieven!

die!door!de!jaren!heen!worden!ontplooid,!van!praatprogramma!Alle!Minse!(‘Een!soort!

politiek!café!met!cabaretesk!karakter’)!in!het!verleden!tot!het!kersverse!cultuurfestival!

ZondagsGasten!en!de!Graancirkel,!een!project!waarin!bezoekers!worden!meegenomen!

naar!het!vroegere!plattelandsleven!van!Oploo!en!dat!in!2009!is!onderscheiden!door!de!

Koninklijke!Nederlandsche!Heidemaatschappij.356!

Verbeeten!geeft!nog!een!ander!treffend!voorbeeld!van!de!Oploose!dadendrang.!

„Bij!mijn!afscheid!als!burgemeester!(in!2009,!RV)!kreeg!ik!een!raadsbesluit!waarin!stond!

dat!ik!10.000!euro!mocht!besteden!aan!het!mede!tot!stand!brengen!van!een!

openluchttheatertje.!Ze!wisten!dat!dat!een!van!mijn!wensen!was.!Hartstikke!mooi,!maar!

daarna!moet!het!er!nog!wel!komen!hè.”!Dat!blijkt!makkelijker!gezegd!dan!gedaan.!

Aanvankelijk!heeft!Verbeeten!een!plek!op!het!oog!in!Sint!Anthonis,!het!dorp!waar!hij!na!

zijn!pensionering!is!blijven!wonen.!Tot!hij!in!het!kader!van!een!actie!voor!War!Child!een!

bezoek!brengt!aan!de!basisschool!in!Oploo.!„Ik!zei!tegen!mijn!vrouw,!toen!we!naar!huis!

reden:!‘Ik!ga!nergens!anders!meer!naartoe.!Ik!ga!proberen!dat!openluchttheater!in!Oploo!

te!situeren.’!Daar!zitten!activiteiten,!daar!broeit!het,!daar!borrelt!het,!daar!bruist!het.!

Toen!ben!ik!naar!een!groep!mensen!daar!gegaan,!die!ook!voor!dat!natuurgebiedje!(de!

Graancirkel,!RV)!verantwoordelijk!zijn.!En!die!hebben!dat!daar!besproken!en!die!zeiden!

volmondig!en!hartgrondig:!‘Wij!gaan!daarmee!aan!de!gang.’!En!dat!gaat!nu!dus!ook!

gebeuren.”357!

Een!voor!de!hand!liggende!verklaring!voor!de!opmerkelijke!geestdrift!van!Oploo!

is!de!dorpsstructuur,!weet!Verbeeten.!„In!de!grote!stad!zou!het!in!de!veel!grotere!

anonimiteit!veel!meer!moeite!kosten!om!dat!uit!de!klei!te!trekken.!Dat!is!het!sterke!van!

die!kleine!gemeenschap.”358!Maar,!beweert!Verbeeten,!er!is!meer.!Oploo!–!met!zo’n!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
354!Interview!Verbeeten,!03:52!–!05:10.!
355!Ibidem,!45:13!–!46:57.!
356!Ibidem,!13:59!–!15:12.!
357!Ibidem,!15:12!–!16:58.!
358!Ibidem,!42:52!–!43:23.!



!

!

83!

1.800!inwoners!op!een!totaal!van!bijna!12.000!in!de!gemeente!Sint!Anthonis!–!weet!zich!

immers!ook!te!onderscheiden!van!die!andere!kernen!uit!de!gemeente!Sint!Anthonis,!

eveneens!kleine!gemeenschappen!met!zo’n!dorpsstructuur.!Verbeeten!noemt!de!

‘expansiedrift’!van!een!groep!jongeren!die!zich!in!de!jaren!tachtig!verzamelde!in!het!

jeugdhonk!Free$Stone!als!een!prominente!katalysator!van!het!rijke!culturele!leven!in!

Oploo!in!de!decennia!daarna.359!Vermeldenswaardig!is!dat!ook!twee!andere!

geïnterviewden!die!link!leggen!–!stuk!voor!stuk!onafhankelijk!van!elkaar.360!Vaste!gast!

in!de!Free$Stone!is!Vin!Baltussen.!En!wie!stelt!in!juni!2002!voor!om!de!opbrengst!van!het!

slotconcert!van!OEF!aan!te!wenden!voor!een!standbeeld!van!Toon!van!Els?!Precies.!

!

3.4'Het'cultureel'evenement'

Het!is!een!feestelijke!dag!als!op!29!augustus!2003!in!Oploo!het!langverwachte!

standbeeld!van!Toon!van!Els!wordt!onthuld.!Uiteraard!gaat!dat!gepaard!met!een!

woordje!van!kunstenaar!Rainer!Schumacher!en!ook!burgemeester!Jos!Verbeeten!doet!

zijn!zegje.!De!avond!wordt!verder!opgeluisterd!met!een!aantal!activiteiten.!Zo!neemt!

onder!meer!de!band!Vledder,!ontstaan!uit!de!overblijfselen!van!OEF,!de!muzikale!

omlijsting!voor!zijn!rekening!en!wordt!er!een!(flink!verkorte)!herbewerking!van!het!

toneelstuk!over!Toon!uit!1992!opgevoerd.!

Die!dag!zou!later!het!startsein!voor!een!traditie!blijken:!de!Tôntjesdag,!die!in!de!

zomer!van!2015!aan!al!weer!zijn!twaalfde!editie!toe!is.!Een!jaarlijks!terugkerend!

cultureel!evenement!dat!iedere!zomer!weer!door!enkele!honderden!mensen!wordt!

bezocht,!vernoemd!naar!Toon!die!daarmee!inmiddels!is!uitgegroeid!tot!een!soort!

beschermheilige!van!het!dorpje!Oploo.!„Waarom!we!het!organiseren?!Gewoon!om!er!een!

gezellige!dag!van!te!maken”,!zegt!Tiny!Hendriks,!spreekstalmeester!en!al!vanaf!de!eerste!

dag!betrokken!bij!het!evenement.361!

!

*!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
359!Interview!Verbeeten,!07:05!–!08:54.!
360!Interview!Marc!Ermens,!afgenomen!op!8!juli!2014!te!Oploo,!tijdscode!19:32!–!21:05.!

Interview!Baltussen,!01:02:55!–!01:05:40.!
361!Interview!Hendriks,!23:14!–!24:19.!
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Als!eigenaars!van!de!horecagelegenheid!Koffiehuus!Ons!Moe!vervullen!Tiny!Hendriks!

(geboren!op!13!juni!1960)!en!diens!vrouw!Ploon!letterlijk!een!centrale!rol!in!het!

Oploose!dorpsleven.!Het!is!een!rol!die!minder!vanzelfsprekend!is!dan!die!lijkt,!want!van!

origine!is!Hendriks!helemaal!geen!Oploonaar.!Hij!groeit!op!in!het!ruim!vijftien!kilometer!

verderop!gelegen!Vianen!en!komt!pas!halverwege!de!jaren!tachtig,!na!zijn!huwelijk,!in!

Oploo!terecht.!Via!de!carnavalsvereniging!integreert!hij!vlug.!„Dan!leer!je!zo!het!dorp!

kennen.”362!

Zijn!vrouw!slaat!de!grote!trom!in!de!plaatselijke!joekskapel!–!de!voorloper!van!

OEF!–!en!als!zij!zwanger!wordt,!neemt!Hendriks!het!over.!„Ik!had!nog!nooit!een!

muziekinstrument!bespeeld.”363!Hij!blijkt!een!vlugge!leerling,!maar!wel!eentje!die!zijn!

beperkingen!kent.!Na!een!jaar!of!vier,!als!OEF!begint!te!groeien!en!de!band!steeds!

serieuzer!wordt,!houdt!Hendriks!het!voor!gezien.!„Ik!was!niet!muzikaal!genoeg.!Ik!kon!

eigenlijk!alleen!maar!dat!rammelgerei!doen,!maar!daar!hield!het!verder!ook!mee!op.!Ik!

kon!niet!eens!noten!lezen.”364!

!

*!

!

Dat!Hendriks!jaren!later!nauw!betrokken!raakt!bij!de!totstandkoming!van!het!

standbeeld!van!Toon!van!Els!en!de!organisatie!van!Tôntjesdag!vindt!zijn!oorsprong!in!

die!periode.!In!tegenstelling!tot!zijn!vroegere!bandmakker!Vin!Baltussen!is!Hendriks!niet!

opgegroeid!met!de!verhalen!over!Toon.!„Nee.!Pas!later,!door!OEF!en!het!toneelstuk,!ben!

ik!‘m!gaan!leren!kennen.”365!Met!OEF!voelt!hij!als!bandlid!van!het!eerste!uur!des!te!meer!

verwantschap!en!dus!is!het!niet!raar!dat!hij!in!2002!betrokken!raakt!bij!de!organisatie!

van!het!slotconcert.!Van!het!een!komt!het!ander:!als!het!slotconcert!eenmaal!achter!de!

rug!is,!neemt!Hendriks!zitting!in!de!werkgroep!voor!de!totstandkoming!van!het!

standbeeld!en!automatisch!is!hij!dus!ook!betrokken!bij!de!onthulling!van!het!standbeeld,!

later!omgedoopt!tot!de!allereerste!Tôntjesdag.!In!2004!spreekt!de!organisatie!in!dagblad!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
362!Interview!Hendriks,!04:37!–!07:07.!
363!Ibidem,!06:00!–!07:07.!
364!Ibidem,!11:34!–!12:18.!
365!Ibidem,!10:23!–!11:34.!
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De$Gelderlander!het!voornemen!uit!om!er!‘een!jaarlijkse!familietraditie’!van!te!maken,366!

een!idee!dat!volgens!Hendriks!al!direct!na!de!eerste!editie!is!ontstaan.367!

Uit!de!notulen!in!aanloop!naar!de!aflevering!van!2004!blijkt!dat!er!nog!een!

tweede!motief!meespeelt:!‘Doel!is!om!middelen!binnen!te!halen!voor!afronding!

financiering!kunstwerk.’368!Dat!is!in!de!kaders!van!dit!onderzoek!geen!onbelangrijk!

detail:!het!zou!immers!niet!de!eerste!traditie!zijn!die!wordt!gedreven!door!een!

commercieel!belang.!„We!zijn!er!nooit!rijk!van!geworden,!dat!hoeft!ook!niet”,!

weerspreekt!Hendriks!die!suggestie.369!De!notulen!geven!hem!gelijk.370!Al!snel,!vanaf!

2005,!neemt!de!stichting!OEF!de!resterende!schuld!‘grotendeels’!op!zich,!waardoor!de!

financiële!noodzaak!verdwijnt!–!voor!zover!daar!ooit!echt!sprake!van!is!geweest,!de!

weinig!schokkende!restschuld!duidt!daar!niet!op.371!In!de!jaren!daarna!worden!

bescheiden!reserves!opgebouwd.!Bescheiden,!omdat!de!organisatie!lage!prijzen!

hanteert.!In!sommige!gevallen,!zoals!voor!de!snacks,!zelfs!te!laag,!wordt!door!diverse!

bezoekers!geopperd.!Maar!omdat!die!laagdrempeligheid!door!de!organisatie!wordt!

gezien!als!‘de!charme!van!Tôntjesdag’!leidt!het!niet!tot!een!prijsverhoging.372!Bij!een!

vergadering!in!2007!wordt!besloten!om!de!opgebouwde!reserves!niet!aan!te!wenden!

voor!‘een!goed!doel’,!maar!in!kas!te!houden!om!zo!te!zijn!voorbereid!op!bijzondere!

uitgaven,!zoals!een!lustrumviering,!en!mogelijke!financiële!tegenvallers,!zoals!een!lagere!

opkomst!bij!slecht!weer.373!Het!blijkt!in!de!jaren!daarna,!waarin!het!slechte!weer!

inderdaad!een!enkele!keer!roet!in!het!eten!gooit!en!een!enorme!‘paraplusol’!wordt!

aangeschaft!om!minder!van!het!weer!afhankelijk!te!zijn,!een!verstandig!besluit.!Al!met!al!

is!de!opbrengst!beperkt!en!bovendien!louter!bestemd!voor!het!voortbestaan!van!het!

evenement.!

!

Nee,!van!een!commercieel!motief!kunnen!we!dus!niet!spreken.!Wat!overblijft!is!een!

samenkomen!van,!voor!en!door!mensen!uit!Oploo!en!de!nabije!omgeving.374!Heel!veel!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
366!Auteur!onbekend,!‘Tôntje!Dag!moet!traditie!worden’,!De$Gelderlander,!28!augustus!2004.!
367!Interview!Hendriks,!21:50!–!23:14.!
368!Notulen!Tôntjesdag,!19!juli!2004,!archief!Hendriks.!
369!Interview!Hendriks,!21:50!–!23:14.!
370!Voor!dit!onderzoek!heeft!Tiny!Hendriks!namens!de!organisatie!van!Tôntjesdag!volledige!en!

restrictieloze!inzage!gegeven!in!alle!notulen!tot!en!met!het!jaar!2013.!
371!Notulen!Tôntjesdag,!6!september!2005,!archief!Hendriks.!
372!Notulen!Tôntjesdag,!3!oktober!2010,!archief!Hendriks.!
373!Notulen!Tôntjesdag,!29!mei!2007,!archief!Hendriks.!
374!Interview!Hendriks,!21:50!–!23:14.!
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meer!moet!er!ook!niet!achter!worden!gezocht,!benadrukt!Tiny!Hendriks:!de!organisatie!

heeft!niet!de!pretentie!om!nog!eens!door!te!stoten!tot!een!grootschalig!evenement!dat!

mensen!uit!de!verre!omtrek!naar!Oploo!trekt.!„Drieg!vierhonderd!man,!dat!is!eigenlijk!

veel!gezelliger.!Er!zit!zoveel!organisatie!aan!vast.!Ook!het!risico!dat!je!dan!(bij!meer!

publiek,!RV)!loopt...!En!ik!denk!dat!we!dan!zelf!ook!niet!zo’n!leuke!dag!hebben.!Nu!

kunnen!we!om!een!uur!of!vijf!zeggen:!‘Jongens,!het!is!mooi!geweest.’!En!dan!gaan!we!effe!

opruimen,!een!uurtje,!en!dan!zitten!we!gezellig!bij!elkaar.!Die!gezelligheid!staat!

voorop.”375!

! Hendriks!is!al!even!wars!van!pretenties!als!het!aankomt!op!de!naamgever!van!de!

dag,!Toon!van!Els.!Met!de!onthulling!van!het!standbeeld!als!hoogtepunt!van!de!eerste!

editie!en!de!hele!geschiedenis!van!Toon!die!inmiddels!zo!bij!Oploo!is!gaan!horen,!is!het!

eigenlijk!niet!meer!dan!een!logisch!optelsommetje!dat!de!culturele!dag!naar!hem!is!

vernoemd,!legt!Hendriks!uit.376!„Maar!het!is!niet!zo!dat!we!Tôntje!elk!jaar!herdenken!of!

zo.!Ik!denk!dat!het!vooral!belangrijk!is!dat!de!mensen!met!elkaar!bezig!zijn,!dat!ze!het!

gezellig!maken.!Dat!als!Tôntje!dit!ziet,!dat!hij!denkt:!het!is!goed.”377!

!

Hoewel!Toon!van!Els!geldt!als!de!naamgever!van!het!evenement,!is!hij!dus!meer!

instrument!dan!doel:!het!is!belangrijker!om!mensen!samen!te!brengen,!dan!om!Toon!te!

gedenken.!Dat!betekent!niet!dat!de!organisatie!de!naamgever!helemaal!links!laat!liggen.!

De!dag!vindt!traditiegetrouw!plaats!bij!de!watermolen,!op!het!terrein!waar!een!in!het!

brons!gegoten!Toon!zijn!eigen!plekje!heeft!gekregen.!Bovendien!probeert!de!organisatie!

ieder!jaar!wel!de!link!met!Toon!te!leggen:!het!ene!jaar!door!middel!van!een!quiz,378!het!

andere!jaar!worden!‘alle!Tonen!van!Oploo’!(de!mensen!met!de!naam!Antonius!of!een!

afgeleide!daarvan,!zoals!Anton!en!Tonny)!opgeroepen!om!met!het!standbeeld!van!Toon!

op!de!foto!te!gaan.379!Dat!het!niet!altijd!even!gemakkelijk!is!om!die!link!te!leggen,!blijkt!

wel!als!bij!de!evaluatie!van!het!evenement!in!2009!een!lid!van!de!organisatie!opmerkt!

dat!‘we!weinig!doen!om!Tôntje!zelf!in!beeld!te!brengen,!zeker!voor!de!bezoeker!die!niets!

van!zijn!bestaan!weet’!–!prompt!wordt!afgesproken!hier!in!de!toekomst!op!te!letten.380!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
375!Interview!Hendriks,!24:19!–!25:24.!
376!Ibidem,!25:24!–!26:56.!
377!Ibidem,!28:30!–!29:35.!
378!Notulen!Tôntjesdag,!14!augustus!2005,!archief!Hendriks.!
379!Notulen!Tôntjesdag!2008,!16!september!2008,!archief!Hendriks.!
380!Notulen!Tôntjesdag,!22!september!2009,!archief!Hendriks.!
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! Waar!het!dan!vooral!om!draait!op!Tôntjesdag?!Het!programma!is!nog!het!best!te!

omschrijven!als!folkloristisch.!Een!greep!uit!de!ingrediënten!door!de!jaren!heen:!een!

glasblazer,!een!paardentram,!demonstraties!van!diverse!oude!ambachten!als!

mandenvlechters!en!klompenmakers,!een!zweefmolen,!een!imker,!een!jeugdeg

boulcompetitie,!een!verhalenverteller!voor!jonge!kinderen!en!een!dorsdemonstratie.!

Daarnaast!worden!oude!streekgerechten!geserveerd,!houdt!de!heemkundevereniging!

open!huis!en!treden!diverse!lokale!en!regionale!artiesten!op,!als!het!even!kan!in!het!

dialect.!Bovendien!kent!de!dag!sinds!een!aantal!jaren!steevast!een!thema!waarop!het!

programma!wordt!afgestemd,!zoals!vuur!(in!2010),!water!(2011),!hout!(2012),!zand!

(2013),!lucht!(2014)!of!tijd!(2015).!

!

*!

!

Het!lijkt!een!wat!vreemde!paradox,!dat!Toon!van!Els!op!de!eerste!editie!van!het!naar!

hem!vernoemde!evenement!in!het!middelpunt!van!de!belangstelling!staat,!maar!hij!

naarmate!de!jaren!vorderen!een!steeds!bescheidener!rol!inneemt.!Maar!zo!vreemd!is!dat!

niet,!legt!de!historicus!en!volkskundige!Gerard!Rooijakers!uit!in!een!van!zijn!werken!

over!regionale!geschiedenis!en!volkscultuur.381!Het!past!juist!heel!aardig!in!het!

folkloriseringssproces!dat!Toon!doormaakt.!In!dat!proces!onderscheidt!Rooijakkers!vier,!

al!dan!niet!gefaseerde,!‘aspecten’.!

Allereerst!gaat!het!om!een!cultuurfenomeen,!zoals!in!het!geval!van!Toon!een!

volksverhaal,!dat!dreigt!in!de!vergetelheid!te!geraken.!Dat!fenomeen!wordt!vervolgens!!

nieuw!leven!ingeblazen!door!de!belangstelling!van!mensen!die!zich!erover!ontfermen!–!

het!tweede!aspect.382!Dat!gebeurt!in!Oploo!vanaf!de!jaren!negentig!door!onder!meer!

Henny!Lenkens!en!Vin!Baltussen!met!het!toneelstuk,!het!lied!en!later!het!standbeeld,!

maar!ook!de!inbreng!van!Willem!F.!Christiaans!en!Sjang!Hoeijmakers!–!en!in!een!veel!

eerder!stadium!zelfs!die!van!P.Th.!Builtjes!–!mag!daaronder!worden!geschaard.!

Bij!het!derde!aspect!van!de!folklorisering!dringt!zich!de!vergelijking!met!

Tôntjesdag!pas!echt!nadrukkelijk!op.!Rooijakkers!wijst!op!de!manier!waarop!een!

fenomeen!aantrekkelijker!wordt!gemaakt!door!er!van!alles!omheen!te!organiseren:!

elementen!die!zich!lenen!voor!uiterlijk!vertoon!worden!benadrukt,!het!feest!krijgt!een!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
381!Gerard!Rooijakkers,!Volkskunde.$De$rituelen$van$het$dagelijks$leven!(Utrecht!2001).!
382!Ibidem,!47g48.!
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demonstratief!karakter!dat!kleurrijke!taferelen!oplevert!en!zich!leent!voor!opvoeringen,!

veelal!worden!er!competitiegelementen!toegevoegd,!en!er!is!een!publiek!dat!het!geheel!

(vanaf!de!zijlijn)!meeviert.!Het!zijn!kenmerken!die!stuk!voor!stuk!toepasbaar!zijn!op!

Tôntjesdag,!met!zijn!liederentafels,!demonstraties!van!oude!beroepen,!jeugdeg

boulcompetities!en!quizzen.!Het!kan!volgens!Rooijakkers!leiden!tot!‘een!identiteitg

verschaffende!collectieve!ervaring’:!er!heerst!een!gevoel!van!eenheid!en!vrijheid.383!Dat!

is!indachtig!de!eerdere!woorden!van!Tiny!Hendriks,!die!voor!Tôntjesdag!vooral!een!

verbindende!functie!ziet!weggelegd.!Rooijakkers!voegt!daaraan!toe!dat!tijdens!zo’n!

folkloristisch!feest!wordt!gebroken!met!de!sleur!van!alle!dag:!‘Vandaag!is!het!feest,!

vandaag!wordt!er!gevierd!en!niet!gewerkt!of!naar!school!gegaan’.384!Opnieuw!is!de!

vergelijking!met!Tôntjesdag!treffend:!die!wordt!georganiseerd!op!de!eerste!zondag!van!

de!zomervakantie!(voor!scholen)!om!zo!de!vakantie!in!te!luiden.385!

Door!alle!inspanningen!ontstaat!de!mogelijkheid!dat!het!oorspronkelijke!

fenomeen!(veelal!onbedoeld)!aan!betekenis!verliest,!het!wordt!een!‘toeristischg

recreatief!product’:!het!vierde!aspect!van!folklorisering!dat!Rooijakkers!onderscheidt.386!

Rooijakkers!wijst!erop!dat!de!doelen!verschuiven:!niet!langer!draait!het!om!het!

fenomeen!waarmee!het!allemaal!is!begonnen,!maar!staan!andere!‘belevingskaders’!zoals!

het!gestalte!geven!aan!eigenheid!centraal.387!Enerzijds!geldt!dit!ook!voor!de!Tôntjesdag,!

die!zoals!eerder!aangegeven!andere!prioriteiten!heeft!dan!het!gedenken!van!zijn!

naamgever.!Anderzijds!dient!hierbij!ook!te!worden!aangetekend!dat!het!gezien!de!

kleinschaligheid!van!Tôntjesdag!en!het!nongprofitprincipe!overdreven!is!om!te!spreken!

van!een!product.!Bovendien!heeft!de!organisatie!nooit!gepretendeerd!dat!het!evenement!

louter!om!Toon!draait,!dus!dat!verwijt!zou!niet!helemaal!terecht!zijn.!

Deze!folklorisering!geeft!nog!maar!eens!aan!in!hoeverre!de!nagedachtenis!aan!

Toon!door!de!jaren!heen!een!vlucht!heeft!genomen.!Wat!begint!als!een!volksverhaal,!

groeit!uit!tot!folklore!van!het!zuiverste!soort!zoals!de!Tôntjesdag!–!overigens,!laat!dat!

duidelijk!zijn,!wel!folklore!van!historische!aard.!Dat!Toon!daarbij!langzaam!maar!zeker!

wat!naar!de!achtergrond!is!geraakt,!is!daar!geen!bijwerking!van,!maar!hooguit!een!

symptoom.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
383!Rooijakkers,!Volkskunde,!49g51.!
384!Ibidem,!50.!
385!Interview!Hendriks,!23:14!–!24:19.!
386!Rooijakkers,!Volkskunde,!51.!
387!Ibidem.!
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3.5'De'kracht'van'het'individu'

De!oplettende!lezer!zal!het!al!hebben!opgemerkt:!het!aantal!dwarsverbanden!is!enorm,!

steeds!weer!komen!dezelfde!namen!aan!bod.!Neem!nu!Henny!Lenkens.!Toneelschrijver!

natuurlijk,!maar!hij!duikt!in!de!decennia!daarna!ook!op!als!warm!pleitbezorger!van!het!

standbeeld!en!maakt!bovendien!liefst!tien!jaar!lang!deel!uit!van!de!organisatie!van!

Tôntjesdag.!OEFgvoorman!Vin!Baltussen!is!ook!al!zo!iemand!die!een!flinke!stempel!op!de!

traditie!drukt:!hij!schrijft!het!lied!over!Toon!van!Els,!is!daarna!de!grote!roerganger!bij!de!

totstandkoming!van!het!standbeeld!en!bij!de!eerste!edities!van!Tôntjesdag!prijkt!zijn!

naam!steevast!in!de!notulen.!Als!burgemeester!van!de!gemeente!Sint!Anthonis!legt!Jos!

Verbeeten!de!initiatiefnemers!van!het!standbeeld!geen!strobreed!in!de!weg,!integendeel.!

Ook!na!zijn!ambtsperiode!blijft!Verbeeten,!een!huisvriend!van!OEF!bovendien,!zich!

roeren:!op!de!tiende!Tôntjesdag!verrast!hij!met!een!gastoptreden!als!zanger!en!

organist.388!Tiny!Hendriks!dan,!een!van!de!eerste!leden!van!OEF,!vormt!met!Lenkens!en!

Verbeeten!de!werkgroep!die!de!gang!van!zaken!rondom!het!standbeeld!in!goede!banen!

moet!leiden!en!is!al!twaalf!jaar!lang!onderdeel!van!de!organisatie!van!Tôntjesdag.!

! Een!en!ander!roept!de!vraag!op!hoe!anderen!dan!de!usual$suspects!de!

institutionalisering!van!Toon!hebben!beleefd,!al!was!het!maar!om!een!al!te!eenzijdig!

beeld!te!voorkomen!en!enige!nuance!aan!te!brengen.!De!hoogste!tijd!dus!om!eens!te!

luisteren!naar!twee!personen!die!ieder!op!hun!eigen!manier!een!prominente!bijrol!

spelen!in!het!proces.!De!een,!Marc!Ermens,!kruipt!als!hoofdrolspeler!van!het!toneelstuk!

in!de!huid!van!Toon.!De!ander,!Guido!Rutten,!is!als!zanger!van!OEF!jarenlang!de!

vertolker!van!het!levensverhaal!van!Toon.!

!

*!

!

Als!Marc!Ermens!(geboren!op!20!april!1970)!in!1992!in!de!huid!van!Toon!van!Els!kruipt,!

is!hij!als!toneelspeler!in!feite!nog!zo!groen!als!gras.!Het!is!pas!zijn!tweede!keer!op!de!

planken.!„Meteen!een!joekel!van!een!stuk.”!Waarom!regisseur!Mario!Pennings!voor!de!

onervaren!Ermens!kiest?!„Dat!heb!ik!‘m!nooit!gevraagd”,!zegt!Ermens,!die!het!zelf!op!zijn!

‘kneedbaarheid’!gooit.!„Je!kon!mij!toen!heel!makkelijk!‘zetten’,!zeg!maar.!Ik!deed!gewoon!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
388!Notulen!Tôntjesdag,!3!september!2013,!archief!Hendriks.!
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wat!hij!wilde.!Ik!was!niet!bang!om!toneel!te!spelen,!maar!ik!had!geen!verstand!van!

toneel.”389!

! Mede!door!die!onervarenheid!wordt!het!voor!Ermens!één!groot!avontuur.!De!

discussie!over!een!standbeeld!van!Toon!van!de!jaren!tachtig!is!grotendeels!langs!hem!

heengegaan!(‘Ik!was!16,!ik!was!alleen!maar!bezig!met!uitgaan,!vrouwen,!crossbrommers!

en!auto’s’390),!zich!verdiepen!in!de!geschiedenis!van!Toon!doet!de!Oploonaar!evenmin.!

„Ik!ben!gewoon!aan!het!tekstboek!begonnen!en!ja,!achteraf!denk!je:!misschien!had!je!je!

toen!wat!meer!moeten!inlezen.!Maar!ja,!met!die!dingen!was!je!helemaal!niet!bezig.”391!

Desondanks!komt!Ermens!in!aanloop!naar!de!opvoeringen!toch!steeds!meer!te!weten!

over!Toon.!Henny!Lenkens!organiseert!met!medewerking!van!Sjang!Hoeijmakers!Toon’s$

Turf$Tour,!een!rondgang!door!de!regio!langs!plekken!die!een!rol!speelden!in!het!leven!

van!Toon,!en!Ermens!krijgt!zo!nu!en!dan!wat!lectuur!aangereikt.!„Maar!echt!er!naar!op!

zoek?!Nee,!dat!niet.”392!

! Dat!heeft!er!vooral!mee!te!maken!dat!Ermens!minstens!zoveel!plezier!haalt!uit!

alles!om!de!toneelvereniging!heen!als!uit!het!toneelspelen!zelf.!„We!moesten!wel!echt!

even!serieus!aan!de!gang!(bij!de!repetities,!RV),!maar!verder!was!het!echt!altijd!buurten!

en!quatsch…!Dan!speelden!we!tot!tien!uur!en!dan!gingen!we!daarna!het!café!in!en!dan!

zat!daar!de!zangclub!moppen!te!vertellen.!En!dan!kwam!de!voetbalclub!nog.!Ja,!

donderdagavond!(de!vaste!repetitieavond,!RV)!was!gewoon!een!groot!feest,!altijd.!En!

dat!toneel,!dat!was!mooi,!maar!de!rest!was!nog!veel!mooier.”393!En!dat!het!om!Toon!

ging?!Ach,!in!feite!was!het!voor!Ermens!niet!meer!dan!een!bijkomstigheid,!een!detail.!„Ik!

denk!dat!dat!voor!Henny!(Lenkens,!RV)!heel!anders!was,!die!was!daar!wat!serieuzer!mee!

bezig.”394!

!

*!

!

Hoe!vaak!Guido!Rutten!(geboren!op!8!december!1963)!Tontje$dun$Dwèèrg!gezongen!

moet!hebben?!De!voormalig!zanger!van!OEF!heeft!geen!idee,!hij!is!de!tel!allang!geleden!

kwijtgeraakt!–!het!was!(en!is!dat!nog!steeds)!immers!een!van!de!populairste!nummers!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
389!Interview!Ermens,!02:36!–!03:19.!
390!Ibidem,!03:52!–!04:55.!
391!Ibidem,!06:51!–!08:00.!
392!Ibidem,!12:44!–!14:41.!
393!Ibidem,!10:25!–!11:40.!
394!Ibidem,!08:00!–!08:33.!
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van!OEF.!„Het!klonk!lekker,!ja.!Iedereen!lalde!mee.!Wel!leuk!om!te!zien”,!zegt!Rutten!

lachend.395!Maar!verwacht!van!Rutten!geen!lofzang!op!het!nummer,!een!bijzonder!

gevoel!roept!het!bij!hem!niet!op.!Het!was!‘zomaar!een!liedje’,!een!van!de!vele!van!OEF.!

Niet!meer!en!niet!minder.396!„Een!ontzettend!lang!nummer,!kwam!geen!einde!aan”,!weet!

hij!nog.397!

! Het!heeft!er!misschien!ook!mee!te!maken!dat!Rutten!–!in!tegenstelling!tot!dorpsg!

en!bandgenoot!Vin!Baltussen!–!niet!met!de!verhalen!over!Toon!van!Els!is!opgegroeid.!„Ik!

kende!Tôntje!wel,!maar!niet!het!verhaal!daaromheen.”398!De!woorden!die!Rutten!spreekt!

zijn!van!relativerende!aard:!leuk!en!aardig,!het!hele!circus!dat!er!rondom!Toon!is!

ontstaan,!maar!wel!voornamelijk!de!verdienste!van!een!klein!aantal!personen.!Neem!nu!

het!standbeeld.!Gedurende!de!pak!‘m!beet!vijftien!jaar!die!OEF!actief!is,!regelt!Baltussen!

(‘Eigenlijk!gewoon!de!bandleider’)!alles!rondom!OEF!en!dus!is!het!min!of!meer!

vanzelfsprekend!dat!hij!zich!ook!met!dat!standbeeld!bezighoudt.!Het!is!vooral!zijn!

kindje,!Rutten!bemoeit!zich!er!nauwelijks!mee.399!„Voor!mij!is!het!echt!een!liedje,!meer!

niet”,!zegt!Rutten,!om!daar!bijna!verontschuldigend!aan!toe!te!voegen:!„Da’s!misschien!

niet!helemaal!wat!jij!zoekt…”400!

!

*!

!

De!woorden!van!Marc!Ermens!en!Guido!Rutten!–!twee!mannen!die!van!de!ene!kant!ieder!

op!hun!eigen!manier!zo!nauw!betrokken!zijn!geweest!bij!het!proces,!maar!van!de!andere!

kant!toch!ook!altijd!een!zekere!afstand!hebben!ingenomen!–!lijken!misschien!in!strijd!

met!al!het!voorgaande:!alsof!!die!institutionalisering!helemaal!niet!bestaat,!alsof!nota!

bene!de!geconstrueerde!traditie!een!constructie!blijkt.!Dat!is!iets!te!kort!door!de!bocht,!

veel!meer!nog!bewijzen!de!woorden!van!die!twee!hoezeer!een!kleine!groep!van!

individuen!zijn!stempel!kan!drukken!op!een!traditie.!Natuurlijk!is!er!meer!voor!nodig!–!

zonder!een!goed!verhaal!en!een!welwillend!publiek!ben!je!nergens!–,!maar!een!aantal!

individuen!dat!het!voortouw!neemt!en!zo!een!draagvlak!creëert,!dat!is!even!cruciaal.!

Want!dat!er!wel!degelijk!een!draagvlak!is,!dat!bewijst!de!praktijk.!Het!toneelstuk!met!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
395!Interview!Rutten,!06:34!–!07:41.!
396!Ibidem,!16:51!–!18:17.!
397!Ibidem,!07:41!–!08:56.!
398!Ibidem,!03:00!–!03:50.!
399!Ibidem,!11:25!–!13:56.!
400!Ibidem,!16:51!–!18:17.!



!

!

92!

zijn!1.250!bezoekers,!het!razendpopulaire!lied,!het!standbeeld!waarmee!Toon!

daadwerkelijk!een!plek!heeft!gekregen!in!Oploo,!en!de!Tôntjesdag!die!inmiddels!een!

serieuze!geschiedenis!aan!het!opbouwen!is:!ze!vormen!tezamen!het!bewijs!van!het!feit!

dat!Toon!een!plekje!heeft!gekregen!in!het!collectief!geheugen!van!Oploo.!Dat!hoeft!dan!

weer!–!uiteraard!–!niet!te!betekenen!dat!iedere!inwoner!van!Oploo!zich!ook!even!sterk!

met!Toon!identificeert.!!

! !
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Conclusie'

Het!is!al!eerder!geconstateerd:!de!maatschappelijk!verschoppeling!van!weleer!is!

postuum!uitgegroeid!tot!een!soort!cultheld!en!heeft!een!plek!verworven!in!het!collectief!

geheugen!van!Oploo.!Laten!we!tot!slot!proberen!om!een!antwoord!te!formuleren!op!de!

vraag!hoe!Toon!van!Els!in!de!circa!negentig!jaar!na!zijn!dood!heeft!kunnen!uitgroeien!tot!

erfgoed.!Dat!is!gemakkelijker!gezegd!dan!gedaan:!zoals!het!voor!de!geïnterviewden!niet!

altijd!mogelijk!bleek!om!op!iedere!vraag!een!sluitend!antwoord!te!geven,!zo!is!het!

evenmin!mogelijk!om!aan!de!hand!van!deze!reconstructie!tot!een!absolute!waarheid!te!

komen.!Simpelweg!omdat!niet!voor!iedere!ontwikkeling!een!passende!verklaring!is!te!

geven!–!in!sommige!gevallen!blijft!het!een!kwestie!van!gissen.!Door!het!in!kaart!brengen!

van!de!diverse!actoren,!hun!beweegredenen!en!de!context!waarin!zij!zich!begaven,!is!het!

evenwel!zeer!zeker!mogelijk!om!die!waarheid!heel!dicht!te!benaderen.!

!

Met!de!wetenschap!van!nu!ligt!het!voor!de!hand!om!het!toneelstuk!van!Henny!Lenkens!

uit!1992,!gevolgd!door!het!lied!van!OEF!in!de!jaren!daarna,!aan!te!wijzen!als!het!

startsein!voor!de!institutionalisering!van!Toon!van!Els.!Dat!is!echter!bij!lange!na!niet!het!

hele!verhaal;!de!puzzel!bestaat!uit!heel!veel!meer!stukjes!die!moeten!worden!gelegd.!De!

naam!van!Willem!F.!Christiaans!is!er!een!die!in!dat!verband!onmogelijk!kan!ontbreken.!

Hij!was!het!die!in!1969!Toon!opnieuw!op!de!kaart!zette!met!zijn!inmiddels!bijna!

iconische!drieluik!in!het!Boxmeers$Weekblad$over!de!levenswandel!van!Toon.!Een!

drieluik!dat!tal!van!mensen!op!diverse!manieren!inspireerde:!van!een!lerares!op!een!

school!in!Rijkevoort!tot!liedjesschrijver!Vin!Baltussen!tot!de!media!die!zijn!beschrijving!

van!Toon!in!de!afgelopen!decennia!gretig!overnamen.!Bovendien!werd!Christiaans’!

expliciete!voorstel!om!Toon!postuum!te!rehabiliteren!met!een!standbeeld!in!1986!nieuw!

leven!ingeblazen!door!het!comité!Plo’86,!waarmee!Christiaans!indirect!de!aanzet!gaf!tot!

een!felle!discussie!over!de!betekenisgeving!van!Toon.!Niet!alleen!werd!daarmee!het!

debat!definitief!geopend,!bovendien!was!dat!debat!voor!Lenkens!aanleiding!om!zich!te!

verdiepen!in!de!hele!kwestie!–!het!zou!uiteindelijk!leiden!tot!het!toneelstuk.!Daarnaast!

was!het!werk!van!Christiaans!voor!Sjang!Hoeijmakers!mede!aanleiding!om!nader!

onderzoek!te!verrichten!naar!het!leven!van!Toon.!

! Dat!onderzoek!van!Hoeijmakers!maakte!veel!duidelijk!over!het!leven!van!Toon.!

Hoeijmakers!legde!–!met!dank!aan!onder!meer!71!ooggetuigenverslagen!–!een!wat!

steviger!basis!neer!dan!Christiaans,!die!voornamelijk!putte!uit!eigen!herinnering.!
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Hoeijmakers!speelde!eveneens!een!zeer!prominente!rol!bij!de!discussie!in!de!jaren!

tachtig,!waarbij!hij!werd!opgevoerd!als!deskundige!en!actief!lobbyde!voor!eerherstel!

middels!een!standbeeld.!Afgezien!daarvan!leverde!hij!überhaupt!een!aanzienlijke!

bijdrage!aan!het!(opnieuw)!onder!de!aandacht!brengen!van!Toons!levensverhaal:!een!

groot!aantal!lokale!en!regionale!media!boden!Hoeijmakers!een!podium!om!te!vertellen!

over!zijn!zoektocht!naar!het!verleden!van!Toon!of!over!zijn!boek!waarin!hij!voor!Toon!

een!eigen!hoofdstuk!had!ingeruimd.!Tevens!was!Hoeijmakers!een!belangrijke!steun!voor!

toneelschrijver!Lenkens,!die!de!heemkundige!uit!Elsendorp!zelfs!het!‘fundament’!onder!

het!toneelstuk!noemde.!

! De!invloed!van!P.Th.!Builtjes!is!heel!wat!lastiger!inzichtelijk!te!maken.!Builtjes!

was!in!1924!de!eerste!die!het!levensverhaal!van!Toon!op!papier!zette!–!daarbij!

voornamelijk!leunend!op!zijn!eigen!herinnering!–!en!gaf!daarbij!ook!direct!een!eerste!

aanzet!tot!rehabilitatie!van!Toon,!die!twee!jaar!daarvoor!was!overleden.!Zowel!het!werk!

van!Christiaans!als!dat!van!Hoeijmakers!bevat!duidelijke!referenties!–!met!naam!en!

toenaam!–!aan!het!artikel!van!Builtjes.!Het!is!lastig!vast!te!stellen!in!hoeverre!het!tweetal!

daadwerkelijk!schatplichtig!is!geweest!aan!hem,!maar!er!is!meer!dan!voldoende!grond!

om!aan!te!nemen!dat!Builtjes!een!voorname!inspiratiebron!vormde!–!het!geeft!Builtjes,!

nog!los!van!diens!inhoudelijke!bijdrage,!een!sleutelrol!in!dit!proces.!

! !‘De!grote!drie’!speelden!niet!alleen!een!vooraanstaande!rol!vanwege!hun!

inhoudelijke!bijdragen!en!onomwonden!pogingen!tot!eerherstel,!het!vastleggen!van!het!

levensverhaal!van!Toon!is!op!zichzelf!minstens!zo!belangrijk.!De!praktijk!leert!immers!

dat!volksverhalen!die!niet!worden!gedocumenteerd!na!verloop!van!tijd!in!de!

vergetelheid!geraken!–!dat!hebben!Builtjes!en!met!name!Christiaans!en!Hoeijmakers!

weten!te!voorkomen!door!opnieuw!de!volle!aandacht!op!Toon!te!vestigen.!Net!als!de!rol!

van!Builtjes!is!dit!ook!een!factor!waarvan!maar!moeilijk!is!vast!te!stellen!in!welke!mate!

die!nu!precies!een!rol!speelt,!wel!is!het!een!zijweg!die!zonder!meer!te!belangrijk!is!om!

niet!te!worden!vernoemd.!

! In!datzelfde!straatje!past!de!kaboutercultus!van!Ton!van!Reen,!die!betoogt!dat!de!

maatschappelijke!verschoppelingen!uit!de!zeventiende,!achttiende!en!negentiende!eeuw!

de!hoofdrolspelers!waren!in!de!kaboutersagen!die!de!Peel!van!oudsher!rijk!is!–!en!dus!

niet!de!Rien!Poortvlietachtige!sprookjeskabouter!zoals!we!die!nu!kennen.!Toon!past!

naadloos!in!die!cultus,!hij!is!de!vleesgeworden!kabouter:!wie!het!leven!van!Toon!bekijkt!

in!de!context!van!die!eeuwenoude!kaboutersagen!kan!niet!anders!dan!die!conclusie!



!

!

95!

trekken.!Het!zou!een!verklaring!kunnen!zijn!voor!de!angst!die!kinderen!hadden!voor!

Toon!en!voor!het!mededogen!dat!mensen!soms!toch!ook!toonden!door!het!aanbieden!

van!wat!eten!en!drinken!of!een!slaapplek.!Maar!in!deze!context!veel!belangrijker:!het!

verklaart!waarom!juist!het!verhaal!van!Toon!al!zo’n!dikke!honderd!jaar!geleden!zo!tot!de!

verbeelding!sprak.!Het!verklaart!waarom!lokale!en!regionale!kranten!het!zo!interessant!

vonden!om!toen!al!melding!te!maken!van!de!activiteiten!van!Toon,!het!verklaart!waarom!

Builtjes!hem!zo!graag!had!willen!interviewen!en!in!1924!zelfs!een!halve!pagina!inruimde!

voor!het!levensverhaal!van!Toon,!en!het!verklaart!bovendien!waarom!ook!personen!als!

Christiaans!en!Hoeijmakers!–!eveneens!opgegroeid!met!de!volksverhalen!over!

kabouters!–!zo!geïntrigeerd!waren!geraakt!door!Toon.!Zoals!Christiaans!in!1969!al!

opmerkte:!Toon!was!geen!speelse!fantasie,!maar!werkelijkheid.!Het!gaf!zijn!verhaal!een!

extra!dimensie;!het!werd!als!vanzelf!levensvatbaarder,!waardoor!het!uiteindelijk!zo!lang!

heeft!kunnen!overleven.!

Niet!alleen!de!ontstaansgeschiedenis!van!het!levensverhaal!van!Toon!moet!in!zijn!

context!worden!gezien,!dat!geldt!evengoed!voor!de!herontdekking!daarvan.!Het!is!

namelijk!geen!toeval!dat!Toon!in!de!tweede!helft!van!de!jaren!tachtig!plots!weer!een!

dankbaar!onderwerp!van!gesprek!is.!Sinds!de!cultural$turn!in!de!jaren!zeventig!en!

daarmee!gepaard!gaande!doorbraak!van!cultuurgeschiedenis!en!de!microgeschiedenis,!

is!de!belangstelling!voor!de!geschiedenis!van!het!alledaagse!en!de!‘kleine’!verhalen!

enorm!toegenomen.!Een!belangstelling!die!niet!beperkt!bleef!tot!de!wetenschap,!maar!

massaal!werd!overgenomen!door!anderen:!tegelijkertijd!verdiepten!talloze!mensen!zich!

in!hun!eigen!–!lokale!–!verleden,!iets!wat!historicus!Albert!van!der!Zeijden!omschrijft!als!

‘een!nostalgiegolf!van!imposante!omvang’.!De!beste!illustratie!daarvan!is!misschien!wel!

een!van!de!sleutelfiguren!uit!dit!onderzoek:!Hoeijmakers,!die!zich!in!die!jaren!na!een!

werkzaam!leven!als!boer!ging!toeleggen!op!de!heemkunde!en!in!het!kader!daarvan!de!

herontdekking!van!Toon!een!enorme!duw!in!de!juiste!richting!gaf.!Dat!Toon!in!die!tijd!

weer!onderwerp!van!gesprek!werd!en!in!het!vizier!verscheen!bij!onder!meer!het!comité!

Plo’86!en!Lenkens,!is!dus!helemaal!niet!vreemd,!maar!past!juist!perfect!in!het!tijdsbeeld.!

!

Gelet!op!de!achtergronden!kwam!de!institutionalisering!van!Toon!van!Els!sinds!het!

begin!van!de!jaren!negentig!dus!niet!helemaal!uit!de!lucht!vallen!–!het!fundament!lag!er.!

We!hebben!inmiddels!kunnen!zien!dat!vervolgens!uiteenlopende!persoonlijke!motieven!

een!bepalende!rol!speelden.!Zo!werd!Henny!Lenkens!bij!het!schrijven!van!het!toneelstuk!
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niet!enkel!gedreven!door!zijn!rechtvaardigheidsgevoel,!maar!evengoed!door!zijn!liefde!

voor!het!toneel!en!zijn!geboortedorp!Oploo.!Met!Toon!–!weer!actueel!geworden!door!het!

initiatief!van!comité!Plo’86!–!deed!zich!wat!dat!betreft!de!ideale!gelegenheid!voor!om!die!

zaken!met!elkaar!te!verenigen.!Lenkens!wilde!met!zijn!werk!een!spiegel!voorhouden!en!

aantonen!dat!situatie!niet!zo!zwartgwit!was!als!vaak!werd!geschetst.!Lenkens!vroeg!om!

meer!begrip!–!iets!dat!hij!ook!zeer!zeker!kreeg.!Zijn!respect!voor!Toon!stak!hij!daarbij!

niet!onder!stoelen!of!banken,!maar!een!uitgekiend!plan!om!Toon!te!rehabiliteren,!daar!

was!geen!sprake!van.!Dat!Lenkens!zich!(toen!nog)!afzijdig!hield!van!de!hernieuwde!

initiatieven!voor!een!standbeeld,!is!veelzeggend.!

! Zo’n!uitgekiend!plan!had!Vin!Baltussen!evenmin.!Sterker!nog,!voor!hem!was!het!

lied!Tontje$dun$Dwèèrg!slechts!een!van!de!vele!die!uit!zijn!pen!rolden.!Oploo,!de!dingen!

die!daar!gebeurden,!de!verhalen!die!hij!er!hoorde!en!de!mensen!die!er!vandaan!

kwamen:!het!waren!stuk!voor!stuk!terugkerende!thema’s,!waardoor!het!van!de!ene!kant!

heel!logisch!was!dat!ook!Toon!aan!de!beurt!kwam,!maar!het!van!de!andere!kant!ook!

gewoon!een!stom!toeval!was.!Een!geschiedenislesje!of!rehabilitatie?!Niets!van!dat:!

‘gewoon!een!liedje’,!een!jeugdherinnering!opgeschreven!uit!de!losse!pols.!En!eentje!waar!

wat!Baltussen!betreft!vanuit!muzikaal!oogpunt!nog!van!alles!aan!mankeert!ook.!Waar!

Lenkens!van!Toon!geen!uitgesproken!held!maakte,!is!Baltussen!stelliger:!die!bewondert!

de!lef!en!slimheid!van!Toon.!Een!idee!dat!hem!met!de!paplepel!is!ingegoten:!van!huis!uit,!

door!de!verhalen!van!zijn!vader!–!de!sociale!kaders!waarbinnen!herinneringen!vorm!

krijgen.!Een!menselijk!proces,!maar!wel!eentje!dat!het!verdere!herinneringsproces!weer!

sterk!beïnvloedt.!Zo!mag!Baltussen!met!zijn!werk!dan!geen!doelbewuste!intenties!

hebben!gehad,!een!voorname!rol!in!de!verdere!cultivering!van!Toon!speelde!hij!met!zijn!

interpretatie!van!het!leven!van!Toon!zonder!meer.!

! Die!rol!werd!alleen!maar!groter!toen!Baltussen!later,!als!bandleider!van!OEF,!aan!

de!basis!stond!van!het!standbeeld!dat!er!–!bijna!35!jaar!na!het!eerste!initiatief!van!

Willem!F.!Christiaans!–!dan!toch!nog!kwam.!De!manier!waarop!de!keuze!voor!het!

standbeeld!tot!stand!kwam,!is!even!opmerkelijk!als!boeiend.!Het!kan!–!gelet!op!het!

blijvende!karakter!ervan!en!de!felle!discussie!in!de!jaren!tachtig!–!immers!worden!

beschouwd!als!het!ultieme!eerbetoon,!maar!uitgerekend!dat!standbeeld!kwam!min!of!

meer!per!toeval!tot!stand.!Het!uitgangspunt!daarbij!was!dat!OEF!bij!het!afscheid!iets!

wilde!nalaten!voor!de!Oploose!gemeenschap,!een!cadeau!waardoor!de!band!ook!in!de!

toekomst!nog!zou!worden!herinnerd!–!en!dus!niet!zozeer!een!eerbetoon!aan!Toon.!
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Waarom!de!keuze!dan!precies!op!Toon!is!gevallen,!is!verdwenen!in!de!mist!van!de!

geschiedenis.!Het!duidt!hoe!dan!ook!niet!op!een!langdurig!besluitproces.!Dat!zegt!twee!

dingen.!Allereerst!dat!Toon!kennelijk!inmiddels!al!min!of!meer!tot!het!collectief!

geheugen!van!Oploo!was!gaan!behoren,!waardoor!de!keuze!niet!opnieuw!voor!enorme!

polemiek!zorgde!en!in!zekere!zin!zelfs!logisch!was.!Ten!tweede!bewijst!het!dat!er!ook!in!

dit!geval!geen!geraffineerd!plan!was!om!Toon!te!rehabiliteren.!

Dat!laatste!blijkt!ook!wel!uit!de!al!even!interessante!rol!die!toenmalig!

burgemeester!Jos!Verbeeten!speelde!in!het!geheel.!Waar!het!gebrek!aan!steun!van!het!

gemeentebestuur!onder!leiding!van!burgemeester!Peter!van!Veggel!in!de!jaren!tachtig!

het!comité!Plo’86!deed!besluiten!om!de!handdoek!in!de!ring!te!gooien,!stelde!het!

gemeentebestuur!zich!zo’n!vijftien!jaar!later!onder!Verbeeten!totaal!tegenovergesteld!

op.!Verbeeten!toonde!zich!op!de!achtergrond!een!warm!pleitbezorger!van!het!

eerbetoon.!Maar!terwijl!de!toon!van!de!cultus!bijna!ongemerkt!veranderde!–!na!het!

redelijk!pretentieloze!en!vooral!onschuldige!werk!van!Lenkens!en!Baltussen,!wordt!op!

de!begeleidende!plaquette!bij!het!standbeeld!expliciet!van!eerherstel!gesproken!–,!was!

het!Verbeeten!niet!zozeer!om!een!rehabilitatie!van!Toon!te!doen.!Het!levensverhaal!van!

de!voormalig!schaapherder!zei!de!in!de!omgeving!van!Wijchen!opgegroeide!Verbeeten!

niet!zoveel.!Vele!malen!belangrijker!vond!(en!vindt)!hij!de!verbindende!functie!van!

kunst,!dat!daarmee!een!uitermate!handig!smeermiddel!kan!zijn!voor!een!gemeenschap!–!

kunst,!in!dit!geval!het!standbeeld,!als!een!politiek!instrument!dus.!Weer!een!nieuw!

motief,!een!zoveelste!wending!in!de!totstandkoming!van!de!persoonlijkheidscultus!

rondom!Toon.!

! Net!als!Verbeeten!is!Tiny!Hendriks!als!‘import’!evenmin!met!het!verhaal!

opgegroeid.!Desondanks!raakte!hij!later!wel!betrokken!bij!het!standbeeld!en!is!hij!al!

twaalf!jaar!lang!een!van!de!drijvende!krachten!achter!Tôntjesdag.!Er!is!nog!een!andere!

parallel!met!Verbeeten:!ook!hem!is!het!niet!zozeer!om!een!eerbetoon!te!doen,!maar!het!

belangrijkste!van!Tôntjesdag!vindt!hij!juist!de!verbindende!functie!die!het!cultureel!

evenement!heeft!–!het!herdenken!van!Toon!is!bijvangst.!Dat!idee!blijkt!ook!wel!uit!de!

transformatie!die!het!evenement!doormaakt:!waar!Toon!in!de!eerste!editie!–!rondom!de!

onthulling!van!het!standbeeld!–!nog!het!stralend!middelpunt!was,!is!hij!door!de!jaren!

heen!steeds!verder!naar!de!achtergrond!verdwenen:!gevierd!wordt!er!nog!volop,!maar!

Toon!is!daarbij!eerder!het!instrument!dan!het!doel.!Een!volksverhaal!is!folklore!

geworden.!Erg!is!dat!niet,!je!zou!die!folklorisering!zelfs!kunnen!zien!als!een!bewijs!dat!
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Toon!definitief!erfgoed!is!geworden.!Bovenal!geeft!het!aan!wat!voor!een!vlucht!het!

levensverhaal!van!Toon!door!de!jaren!heeft!genomen:!het!is!veel!meer!dan!alleen!het!

verhaal!van!een!berooide!schaapherder.!

!

De!twee!laatste!factoren!die!niet!onvermeld!mogen!blijven,!zijn!het!karakter!van!het!

dorp!Oploo!en!de!tijd.!Die!laatste!heelt!alle!wonden,!is!een!nogal!populaire!dooddoener.!

Maar!in!het!geval!van!de!rehabilitatie!van!Toon!van!Els!lijkt!het!er!inderdaad!sterk!op!

dat!de!tijd!aardig!wat!plooien!heeft!gladgestreken!en!langzaam!maar!zeker!de!scherpe!

randjes!van!de!discussie!heeft!afgeschaafd.!Het!kamp!van!de!tegenstanders!–!of!zij!nu!

gedreven!werden!door!eigen!ervaringen,!de!verhalen!waarmee!ze!opgroeiden!of!een!

roomsgkatholieke!achtergrond!–!werd!door!de!jaren!heen!steeds!kleiner:!het!klinkt!wat!

cru,!maar!mensen!gaan!nu!eenmaal!dood.!Als!vanzelf!werd!daarmee!de!weerstand!

vanuit!de!roomsgkatholieke!gemeenschap!steeds!minder,!hetzelfde!gold!natuurlijk!voor!

die!van!het!gemeentebestuur.!Tekenend!daarvoor!is!de!ervaring!van!toenmalig!

burgemeester!Jos!Verbeeten,!die!in!de!beginjaren!van!2000!geen!enkele!weerstand!

ondervond.!Het!staat!in!schril!contrast!met!zo’n!vijftien!jaar!eerder,!toen!burgemeester!

Peter!van!Veggel!weliswaar!geen!principieel!bezwaren!had,!maar!zich!desondanks!zeer!

terughoudend!opstelde!–!het!leek!er!sterk!op!dat!Oploo!er!nog!niet!klaar!voor!was!en!dat!

het!gemeentebestuur!er!zijn!vingers!niet!aan!durfde!te!branden.!Het!heeft!alles!te!maken!

met!het!eerder!besproken!automatisch!vergeten:!oude!denkbeelden!gaan,!nieuwe!

denkbeelden!komen.!

! Tenslotte!het!karakter!van!het!dorp!Oploo.!De!bagage!van!Verbeeten!als!

bestuurder!is!te!groot!om!zomaar!voorbij!te!gaan!aan!zijn!opmerking!dat!Oploo!een!

sterk!eigen!karakter!heeft,!dat!het!een!gemeenschap!is!waar!het!‘broeit,!borrelt!en!

bruist’.!Zonder!er!al!te!veel!waarde!aan!te!willen!hechten,!is!het!vanzelfsprekend!dat!een!

dergelijk!gunstig!klimaat!initiatieven!zoals!een!grootschalig!toneelstuk!of!een!jaarlijks!

terugkerend!cultureel!evenement!wel!degelijk!levensvatbaarder!maakt.!

!

Alles!bij!elkaar!opgeteld,!is!de!institutionalisering!van!Toon!van!Els!een!veelkleurig!palet!

van!elkaar!versterkende!motieven,!die!in!dit!verband!niet!los!van!elkaar!kunnen!worden!

gezien.!Geen!uitgekiend!masterplan!dus,!maar!in!feite!een!samenloop!van!

omstandigheden:!de!juiste!mensen!op!de!juiste!plek!op!het!juiste!moment.!Maakt!dat!

deze!hele!casus!tot!een!geval!van!banaal!toeval?!Nee,!dat!zou!dan!weer!te!kort!door!
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bocht!zijn.!Daarvoor!is!het!proces!te!diep!geworteld!in!zijn!context.!Het!levensverhaal!

van!Toon!mag!dan!zeker!niet!uniek!zijn,!met!Toon!als!prominent!afgevaardigde!van!de!

kaboutercultus!uit!de!Peel!is!het!verhaal!wel!van!een!zekere!symbolische!waarde.!

Daarbij!kan!de!herontdekking!daarvan!niet!los!worden!gezien!van!de!tijdsgeest!en!de!

bijbehorende!nostalgiegolf!waardoor!Nederland!in!de!laatste!decennia!van!de!twintigste!

eeuw!werd!overspoeld.!Bovendien!is!de!lobby!–!feitelijk!in!1924!al!afgetrapt!door!P.Th.!

Builtjes!–!te!hardnekkig!geweest!om!te!spreken!van!toeval.!

Wat!die!lobby!zo!interessant!maakt,!is!dat!het!er!eentje!is!van!vele!gezichten.!Zo!

was!de!rol!van!Jos!Verbeeten!een!flinke!steun!in!de!rug,!maar!had!de!toenmalig!

burgemeester!met!zijn!credo!kunst!als!smeermiddel!voor!de!samenleving!een!heel!ander!

uitgangspunt!dan!pakweg!Willem!F.!Christiaans,!die!in!1969!middels!Toon!onder!meer!

de!nagedachtenis!aan!het!uitstervende!vak!van!schaapherder!trachtte!hoog!te!houden.!

Het!is!een!mooi!voorbeeld!van!hoezeer!een!zwaartepunt!door!de!jaren!heen!kan!

verschuiven!en!het!laat!bovendien!goed!zien!dat!verschillende!partijen!ondanks!

verschillende!belangen!tegelijkertijd!toch!tot!hetzelfde!kamp!kunnen!behoren.!Tot!dat!

kamp!van!medestanders!behoort!–!uiteraard!–!ook!Vin!Baltussen,!die!als!schrijver!van!

het!lied!en!als!aanjager!achter!het!standbeeld!een!grote!rol!speelde,!maar!

oorspronkelijk,!bij!het!schrijven!van!Tontje$dun$Dwèèrg,!een!louter!artistiek!motief!had!–!

het!levensverhaal!van!Toon!was!bovenal!een!passende!aanvulling!voor!het!oeuvre!van!

zijn!band!OEF.!Zoiets!zou!in!iets!mindere!mate!ook!gezegd!kunnen!worden!van!Henny!

Lenkens,!de!toneelschrijver!die!zich!in!1992!nog!niet!met!het!standbeeld!wilde!

bemoeien!en!een!toneelstuk!genoeg!vond.!Dat!die!twee!later!bij!het!standbeeld!en!

Tôntjesdag!toch!weer!een!duidelijke!voortrekkersrol!zijn!gaan!spelen,!geeft!wel!aan!dat!

er!op!de!achtergrond!iets!sluimerde.!

Wat!dat!‘iets’!precies!is!geweest?!Dat!is!moeilijk!te!omschrijven,!maar!het!laat!zich!

misschien!nog!wel!het!beste!vangen!door!een!vergelijking!te!maken!met!Jan,!Piet!en!

Fons!van!Katwijk,!de!Oploose!broers!die!successen!vierden!in!het!professionele!

wielerpeloton!en!al!eerder!in!dit!onderzoek!voorbij!kwamen.!Geen!van!de!betrokkenen!

bij!het!standbeeld!kon!een!sluitende!verklaring!voorleggen!waarom!de!keus!niet!op!de!

gebroeders!Van!Katwijk!was!gevallen!–!het!voelde!vooral!logischer!om!voor!Toon!te!

kiezen.!Ja,!over!de!gebroeders!Van!Katwijk!had!OEF!ook!een!lied!gemaakt!en!het!was!

natuurlijk!heel!knap!wat!ze!hadden!gepresteerd,!maar!hoe!dat!verhaal!zich!verder!dan!

moest!ontwikkelen..?!Het!duidt!op!een!bepaalde!voedingsbodem!die!is!gecreëerd!
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waaruit!de!persoonlijkheidscultus!van!Toon!heeft!kunnen!ontstaan!–!een!

voedingsbodem!die!in!het!geval!van!de!gebroeders!Van!Katwijk!dus!ontbrak.!Het!is!een!

soort!fundament!dat!bestaat!uit!bouwstenen!zoals!de!kaboutercultus!uit!de!Peel,!al!het!

voorwerk!dat!is!verricht!door!Builtjes,!Christiaans!en!Sjang!Hoeijmakers!en!de!discussie!

die!door!het!comité!Plo’86!nieuw!leven!is!ingeblazen.!Dat!fundament!werd!later!

uitgebouwd!tot!wat!het!vandaag!de!dag!is!dankzij!het!werk!van!onder!anderen!Lenkens,!

Baltussen,!Verbeeten!en!Tiny!Hendriks!–!de!een!leverde!!daarbij!een!wat!bewuster!en!

grotere!bijdrage!dan!de!ander.!Wie!of!wat!nu!precies!het!ontbrekende!puzzelstukje!is!

geweest,!dat!is!vooral!een!kwestie!van!de!kip!of!het!ei:!het!een!kan!simpelweg!niet!

zonder!het!ander.!!

!

*!

!

Tot!slot!het!antwoord!op!de!vraag!wat!deze!casus!nu!precies!zegt!over!de!vorming!van!

erfgoed,!ofwel!de!totstandkoming!van!de!alledaagse!Nederlandse!historische!cultuur.!

Allereerst!laat!het!heel!goed!zien!dat!erfgoed!soms!een!opmerkelijk!samenkomen!is!van!

verschillende!partijen!met!uiteenlopende!motieven!en!belangen.!Natuurlijk!gaat!de!

institutionalisering!van!Toon!van!Els!óók!over!het!leven!van!de!man!zelf,!maar!

tegelijkertijd!is!dat!argument!door!de!jaren!heen!lang!niet!altijd!leidend!geweest.!In!dat!

kader!volstaat!het!al!om!te!wijzen!naar!het!standbeeld!dat!er!in!2003!kwam:!Toon!was!

het!lijdend!voorwerp!van!dat!eerbetoon,!maar!niet!zozeer!het!leidende!motief.!Dat!was!

de!herinnering!aan!de!band!OEF!–!het!is!maar!zeer!de!vraag!of!er!zonder!de!inkomsten!

van!het!slotconcert!wel!een!standbeeld!was!gekomen.!Toon!was!in!feite!meer!een!middel!

dan!een!doel!–!een!idee!dat!we!overigens!ook!terugzien!bij!toenmalige!burgemeester!Jos!

Verbeeten!en!later!bij!Tôntjesdag.!Het!maakt!voor!de!persoonlijkheidscultus!die!is!

ontstaan!uiteindelijk!nauwelijks!uit,!maar!het!geeft!wel!aan!hoe!verschillende!partijen!

ondanks!hun!uiteenlopende!agenda’s!en!associaties!toch!gezamenlijk!eeng!en!hetzelfde!

erfgoed!voor!ogen!kunnen!hebben!–!zolang!dat!maar!beantwoordt!aan!de!eigen!wensen.!

! Ook!is!deze!casus!een!mooi!bewijs!van!het!stempel!dat!individuen!kunnen!

drukken!op!erfgoed.!P.Th.!Builtjes,!Willem!F.!Christiaans!en!Sjang!Hoeijmakers!zijn!daar!

natuurlijk!goede!voorbeelden!van,!maar!evenzeer!geldt!dat!voor!Henny!Lenkens!en!Vin!

Baltussen.!De!rol!van!die!laatste!wordt!uitstekend!geïllustreerd!door!Guido!Rutten,!die!

als!zanger!van!OEF!–!letterlijk!–!jarenlang!de!belangrijkste!vertolker!van!het!leven!van!
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Toon!was.!Volgens!Rutten!was!Baltussen!als!bandleider!niet!alleen!degene!die!de!teksten!

–!en!dus!ook!!Tontje$dun$Dwèèrg$–!schreef,!maar!bovendien!ook!degene!die!de!koers!

grotendeels!bepaalde.!Het!was!dan!ook!met!name!Baltussen!die!zich!zo!inspande!voor!

het!standbeeld,!het!merendeel!van!de!band!was!daar!helemaal!niet!zo!mee!bezig.!Zolang!

persoonlijke!herinneringen!–!of!ze!nu!van!Builtjes,!Christiaans!of!Baltussen!zijn!–!maar!

genoeg!worden!gedeeld,!worden!ze!als!vanzelf!collectieve!herinneringen.!

! Interessant!is!ook!het!identiteitsgevoel!dat!zo!vaak!zo’n!prominente!rol!speelt!bij!

de!totstandkoming!van!erfgoed.!Maar!al!te!vaak!gaat!het!daarbij!om!het!aanwakkeren!

van!trots,!maar!daar!is!in!dit!geval!nauwelijks!sprake!van.!Er!wordt!gevraagd!om!meer!

begrip!en!respect,!dat!zeker,!maar!dat!wordt!voornamelijk!gedreven!door!een!soort!

rechtvaardigheidsgevoel!en!niet!door!trots.!Het!identiteitsversterkende!karakter!zit!

vooral!in!het!‘wijggevoel’!dat!wordt!aangewakkerd.!Zoals!de!verbindende!kracht!van!

Tôntjesdag!daarop!een!appèl!doet.!Het!bewijst!dat!niet!alleen!gewichtig!erfgoed!een!

identiteitsversterkende!functie!kan!hebben,!maar!dat!het!evengoed!geldt!voor!marginaal!

erfgoed!en!dat!dus!ook!dat!marginale!erfgoed!serieus!dient!te!worden!genomen.!

Tenslotte!laat!deze!casus!bovenal!zien!dat!hoe!maakbaar!erfgoed!soms!ook!kan!

zijn,!het!zeker!geen!eenvoudige!invuloefening!is.!Ondanks!wat!invloedrijke!concepten!

als!lieux$de$mémoire!en!invention$of$tradition!suggereren,!laat!erfgoed!zich!lang!niet!altijd!

plannen,!maar!is!het!soms!een!(al!dan!niet!toevallige)!samenloop!van!omstandigheden!

die!bepaalt!wie!of!wat!wordt!opgenomen!in!het!collectief!geheugen.! !
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Epiloog'

Een!tikkeltje!ironisch!is!het!wel.!Toon!van!Els,!de!man!die!bij!leven!bespot,!beschimpt!en!

buitengesloten!werd,!zou!jaren!later!alsnog!in!ere!worden!hersteld!door!misschien!wel!

de!directe!afstammelingen!van!zijn!kwelgeesten!van!weleer.!In!Oploo!dus,!het!dorp!dat!

hij!zo’n!kleine!honderd!jaar!eerder!nog!de!rug!toekeerde.!En!hoe!ironisch!is!het!dat!

uitgerekend!de!man!die!liever!alleen!was!en!niets!van!alle!aandacht!moest!hebben!

tegenwoordig!een!verbindende!functie!wordt!toegedicht?!Dat!op!de!naar!hem!

vernoemde!Tôntjesdag!enkele!honderden!mensen!nader!tot!elkaar!komen!en!daarmee!

ondertussen!de!herinnering!aan!hem!in!stand!houden?!

! Het!zegt!veel!over!hoe!de!verhoudingen!zijn!verschoven!in!een!kleine!eeuw!tijd.!

Was!Toon!vroeger!een!schandvlek!die!kinderen!angst!inboezemde,!tegenwoordig!is!hij!

voor!velen!toch!vooral!een!spannende!herinnering!aan!vervlogen!tijden.!Tenminste,!dat!

is!wat!ik!gedurende!mijn!onderzoek!heb!ervaren.!Hoewel!ik!me!heb!gefocust!op!de!

totstandkoming!van!het!erfgoed!en!niet!op!de!perceptie!daarvan,!blijkt!Toon!nog!immer!

in!het!geheugen!van!velen!gegrift!en!lijkt!daarbij!van!afkeer!geen!sprake.!Integendeel,!

mensen!tonen!zich!nieuwsgierig!en!delen!graag!hun!eigen!ervaringen.!Zo!werd!ik!niet!

lang!na!aanvang!van!mijn!onderzoek!gebeld!door!De$Gelderlander.!Een!journalist!van!het!

dagblad!–!een!waardevolle!bron!in!mijn!zoektocht!–!wilde!van!alles!weten!over!mijn!

onderzoek.!Zoals!Sjang!Hoeijmakers!bijna!dertig!jaar!geleden!naar!aanleiding!van!zijn!

verhaal!in!de!media!een!niet!gering!aantal!reacties!kreeg,!zo!kreeg!ik!die!nu!ook!–!

toegegeven,!het!waren!er!wat!minder!dan!Hoeijmakers,!maar!wel!stuk!voor!stuk!

spontaan.!Zo’n!tiental!mensen!zocht!me!op!via!internet!en!stuurde!een!egmail.!De!een!uit!

naam!van!zijn!moeder!of!vader,!de!ander!uit!naam!van!zichzelf.!Er!was!zelfs!iemand!–!hij!

bleek!bevriend!met!Rainer!Schumacher,!de!Duitse!kunstenaar!die!het!standbeeld!van!

Toon!heeft!gemaakt!–!die!me!een!dvd!toestuurde!met!beeldmateriaal!van!the$making$of!

en!de!onthulling!van!het!standbeeld.!Anderen!wilden!vooral!hun!herinneringen!delen:!

herinneringen!aan!de!verhalen!over!Toon!waarmee!ze!waren!opgegroeid!en!die!mijn!

onderzoek!voor!hen!tot!een!feest!der!herkenning!maakten.!

Er!bleken!zelfs!mensen!te!zijn!die!nog!veel!meer!wilden!weten.!Ik!werd!

uitgenodigd!om!over!mijn!onderzoek!te!komen!vertellen!op!het!Oploose!cultuurfestival!

ZondagsGasten!en!op!de!Tôntjesdag!van!2014.!Later!zou!ook!nog!een!uitnodiging!volgen!

van!de!heemkundevereniging!uit!het!nabijgelegen!dorp!De!Rips.!Op!die!momenten!bleek!

de!nagedachtenis!aan!Toon!nog!altijd!springlevend.!Mensen!klampten!me!aan!met!
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vragen!over!Toon,!maar!vooral!ook!om!te!vertellen!over!hun!eigen!herinneringen.!Want!

het!verhaal!van!Toon!zegt!niet!alleen!iets!over!de!Peel!aan!het!einde!van!de!negentiende!

eeuw!of!over!de!totstandkoming!van!erfgoed,!maar!voor!veel!mensen!–!vijftigplussers!

vooral!–!blijkt!het!vooral!een!herinnering!aan!hun!eigen!jeugd!en!de!verhalen!die!daarbij!

horen,!a$walk$down$memory$lane.!Het!sluit!naadloos!aan!bij!de!al!in!de!inleiding!

geïntroduceerde!democratisering!van!de!alledaagse!historische!cultuur,!zoals!

aangehangen!door!onder!anderen!de!historici!Kees!Ribbens!en!Raphael!Samuel.!Die!

historische!cultuur!reikt!veel!verder!dan!de!grenzen!van!de!universiteit!en!gaat!

evengoed!–!of!wellicht!nog!wel!meer?!–!over!sentimenten!en!de!eigen,!persoonlijke!

herinneringen:!elementen!die!het!beeld!van!het!verleden!in!het!alledaagse!leven!

misschien!nog!wel!meer!bepalen!dan!de!vaak!theoretische!en!in!sommige!gevallen!zelfs!

ronduit!idealistische!opvattingen!van!historici.!Zulke!elementen!kunnen!in!een!

historisch!onderzoek!dan!ook!onmogelijk!worden!genegeerd.!

!

! !
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Bronnen'

Audio'

Actiegroep!Wij!zijn!het!zat,!Wij$zijn$het$zat,!Clipsound!AV,!bestelnr.:!CCD!11895!(1995).!

!

OEF!–!Uut$de$kunst,!Clipsound!AV,!bestelnr.:!CCD!10194!(1994).!

!

OEF,!5841,!Clipsound!AV,!bestelnr.:!CCD!10296!(1996).!

!

Rowwen!Hèze,!Station$America,!CNR,!bestelnr.:!8714221026924!(1993).!

!

Brabants'Historisch'Informatie'Centrum'te'Grave'

‘De!Echo:!huisgaanghuis!weekblad!voor!het!Land!van!Cuijk’,!toegangsnummer!1142,!

inv.nr.!GK!215.1969.!Specifiek:!

De$Echo:$huis?aan?huis$weekblad$voor$het$Land$van$Cuijk,!13!februari!1969.!!

De$Echo:$huis?aan?huis$weekblad$voor$het$Land$van$Cuijk,!27!februari!1969.!!

De$Echo:$huis?aan?huis$weekblad$voor$het$Land$van$Cuijk,!13!maart!1969.!

!

Geboorteakte!Antoon!van!Els,!toegangsnr.!50,!inventarisnummer!6932,!akte!16.!

!

‘Krantenknipsels!over!Toontje!d’n!Dwerg’,!toegangsnr.!1577,!inv.nr.!2527.!Specifiek:!

Boxmeers$Weekblad,!31!januari!1914.!

Boxmeers$Weekblad,!25!mei!1918.!

Boxmeers$Weekblad,!7!februari!1969.!

Boxmeers$Weekblad,!21!februari!1969.!

Boxmeers$Weekblad,!28!februari!1969.!

De$Gelderlander,!10!november!1986.!

Boxmeers$Weekblad,!24!december!1986.!

Boxmeers$Weekblad,!7!januari!1987.!

De$Gelderlander,!9!januari!1987.$

De$Gelderlander,!25!april!1987.$

De$Maaskanter,!26!juli!1988.!
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Boxmeers$Weekblad,!7!december!1988.!

Boxmeers$Weekblad,!21!juni!1989.!

Boxmeers$Weekblad,$16!september!1992.!

!

Internetbronnen'

Assmann,!Aleida,!‘Forms!of!forgetting’,!oratie!op!1!oktober!2014!uitgesproken!in!

Amsterdam.!De!uitgeschreven!tekst!is!online!te!raadplegen!op:!

http://castrumperegrini.org/formsgofgforgetting![Laatst!geraadpleegd!op:!28!april!

2015].!

!

Baltussen,!Henk,!‘Oudgburgemeester!Peer!van!Veggel!overleden’,!online!te!raadplegen!

op:!http://www.gelderlander.nl/regio/maasland/oudgburgemeestergpeergvangveggelg

overledeng1.3583008,!31!december!2012![Laatst!geraadpleegd!op:!28!april!2015].!

!

De!canon!van!Nederland,!online!te!raadplegen!op:!http://www.entoen.nu![Laatst!

geraadpleegd!op:!28!april!2015].!

!

‘Oploo’,!online!te!raadplegen!op:!http://www.sintanthonis.nl/ontdekgsintg

anthonis/kerkdorpen_41105/item/oploo_28478.html![Laatst!geraadpleegd!op:!12!mei!

2015].!

!

StatLine,!Centraal!Bureau!voor!de!Statistiek,!online!te!raadplegen!op:!

http://statline.cbs.nl/statweb/![Laatst!geraadpleegd!op:!28!april!2015].).!

!

Uitkomsten!der!zesde!tienjarige!volkstelling!in!het!Koningrijk!der!Nederlanden!op!den!

een!en!dertigsten!December!1879,!Nederlandse!volkstellingen,!online!te!raadplegen!op:!

http://www.volkstelling.nl/nl/volkstelling/jaarview/1879/index.html![Laatst!

geraadpleegd!op:!28!april!2015].)!!

!

Interviews'

Noot:$Voor$de$complete$transcriptie$van$alle$interviews,$zie$bijlage.$

!
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Interview!Marc!Ermens,!afgenomen!op!8!juli!2014!te!Oploo.!

!

Interview!Vin!Baltussen,!afgenomen!op!8!juli!2014!te!Oploo.!

!

Interview!Henny!Lenkens,!afgenomen!op!9!juli!2014!te!Oploo.!

!

Interview!Jos!Verbeeten,!afgenomen!op!10!juli!2014!te!Sint!Anthonis.!

!

Interview!Tiny!Hendriks,!afgenomen!op!11!juli!2014!te!Oploo.!

!

Interview!Guido!Rutten,!afgenomen!op!13!juli!2014!te!Oploo.!

!

Kranten'

Dagblad$de$Limburger,!digitaal!krantenarchief!Koninklijke!Wegener!N.V.!Specifiek:!

! 16!december!2000.$

$

De$Gelderlander,!digitaal!krantenarchief!Koninklijke!Wegener!N.V.!Specifiek:!

! 3!december!1988.!

18!augustus!1992.! !

5!augustus!1997.!

20!mei!2000.!

8!augustus!2002.!

28!augustus!2004.!

31!maart!2009.!

4!april!2009.!

30!augustus!2010.!

!

Peel$en$Maas.$Weekblad$voor$Venray,$Horst$en$omstreken,!online!te!raadplegen!op:!

http://peelenmaas.rooynet.nl/![Laatst!geraadpleegd!op:!28!april!2015].!Specifiek:!

5!oktober!augustus!1918.!

! 14!augustus!1924.! !

14!februari!1969.!
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$ 21!februari!1969.!

28!februari!1969.!
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Persoonlijk'archief'Henny'Lenkens'te'Oploo'

Noot:$aangezien$het$om$een$persoonlijk$archief$gaat,$zijn$deze$archiefstukken$niet$

geordend.$Aangezien$ordening$een$even$tijdrovende$als$–$vanwege$het$niet?publieke$

karakter$–$zinloze$klus$is,$beperk$ik$me$tot$een$opsomming$van$de$archiefstukken$

waarnaar$in$dit$onderzoek$wordt$verwezen.$

!

Krantenknipsels:!

Auteur!onbekend,!‘Wie!heeft!de!zwerver!‘Toontje!de!Dwerg’!gekend?’,!De$

Trompetter,!19!september!1985.!

Auteur!onbekend,!‘De!legendarische!Toontje!de!dwerg!komt!na!zestig!jaar!weer!

tot!leven’,!De$Trompetter,!26!september!1985.!

Auteur!onbekend,!‘Op!speurtocht!naar!‘Kabouter!Toontje’’,!Aa$en$Dommel,$12!

februari!1986.!

Jan!van!Goch,!‘Dorpen!‘vechten’!om!eerherstel!verschoppeling’,!Boxmeers$

Weekblad,!12!november!1986.!

Auteur!onbekend,!‘Hij!kwam!maar!net!boven!de!duwstang!uit’,!De$Gelderlander,!3!

februari!1988.!

Henny!Lenkens,!‘Het!is!mijn!grootvader!geworden’,!De$Maas$Driehoek,!12!

augustus!2003.!

!

Lenkens,!Henny,!dagboek.!

!

Lenkens,!Henny,!‘Openluchtspel!Toon!d’n!Dwerg’!(begeleidend!programmaboek!bij!

toneelstuk!in!1992).!

!

Lenkens,!Henny,!script!toneelstuk!‘Toon!d’n!Dwerg’.!

!

Programmaboek!‘Naat!Piek’,!een!toneelstuk!opgevoerd!in!Uden.!

!
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Programmaboek!‘Van!de!vos!Reinaert’,!een!toneelstuk!opgevoerd!in!SintgOedenrode.!

!

Pronkzitting!Sint!Anthonis!1987,!carnavalsvereniging!D’n!Uutlaot.!

!

Overige!documentatie:!

Interne!aankondiging!vergadering!CDAgfractie,!verstuurd!op!5!december!1986.!

Brief!van!VVV!Oploo!c.a.!aan!comité!Plo’86,!verstuurd!op!16!januari!1987.!

Brief!van!gemeente!Oploo!aan!comité!Plo’86,!verstuurd!op!27!januari!1987.!

Intern!memo!aan!de!leden!van!comité!Plo’86,!verstuurd!op!11!februari!1987.!

Intern!memo!aan!de!leden!van!comité!Plo’86,!verstuurd!in!september!1987.!

!

Persoonlijk'archief'Tiny'Hendriks'te'Oploo'

Noot:$aangezien$het$om$een$persoonlijk$archief$gaat,$zijn$deze$archiefstukken$niet$

geordend.$Aangezien$ordening$een$even$tijdrovende$als$–$vanwege$het$niet?publieke$

karakter$–$zinloze$klus$is,$beperk$ik$me$tot$een$opsomming$van$de$archiefstukken$

waarnaar$in$dit$onderzoek$wordt$verwezen.$

!

Alle!notulen!‘Nog!ennu!keer!OEF’!en!wat!daaruit!voortvloeide!(het!standbeeld!en!de!

Tôntjesdag)!tot!en!met!het!jaar!2013.!Specifiek:!

! Notulen!eerste!bijeenkomst!voor!‘Nog!ennu!keer!OEF’,!19!juni!2002.!

Notulen!tweede!bijeenkomst!voor!‘Nog!ennu!keer!OEF’,!27!juni!2002.!

Notulen!vierde!bijeenkomst!voor!‘Nog!ennu!keer!OEF’,!5!augustus!2002.!

Notulen!bijeenkomst!werkgroep!‘Toonbeeld’,!31!januari!2003.!

Notulen!Tôntjesdag,!19!juli!2004.!

Notulen!Tôntjesdag,!14!augustus!2005.!

Notulen!Tôntjesdag,!6!september!2005.!

Notulen!Tôntjesdag,!29!mei!2007.!

Notulen!Tôntjesdag!2008,!16!september!2008.!

Notulen!Tôntjesdag,!22!september!2009.!

Notulen!Tôntjesdag,!3!oktober!2010.!

Notulen!Tôntjesdag,!9!oktober!2012.!

Notulen!Tôntjesdag,!3!september!2013.!
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!

Krantenknipsels:!

Auteur!onbekend,!‘OEF!bezorgt!zichzelf!hoofdstuk!in!geschiedenisboek!van!

Oploo’,!De$Maas$Driehoek,!7!augustus!2002.!

Auteur!onbekend,!‘Toon!d’n!Dwerg!eindelijk!thuis’,!De$Maas$Driehoek,!25!

november!2003.!

!

OEF!in!vogelvlucht!(2002).!

!

Overige!documentatie:!

Brief!van!Gerard!Heijligers!namens!stichting!OEF!aan!Mieke!van!Uden,!verstuurd!

op!13!december!2003.!

Brief!van!Jos!Verbeeten!namens!het!gemeentebestuur!van!Sint!Anthonis!aan!

stichting!OEF,!verstuurd!op!25!augustus!2006.!

!

Regionaal'Historisch'Centrum'Limburg'te'Maastricht'

Overlijdensakte!Antoon!van!Els,!12.125,!registratienr.!93,!akte!16.!

!

! !
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Abstract'

Due!to!its!many!different!facets!and!possible!appearances,!capturing!everyday!historical!

culture!from!a!historical!perspective!is!quite!a!challenge.!However,!the!realm!of!history!

is!no!longer!exclusively!shaped!by!and!accessible!to!scholars.!To!quote!the!historian!

Raphael!Samuel:!'History!is!the!work!of!a!thousand!different!hands'.!In!order!to!gain!a!

better!understanding!of!the!complexities!of!the!everyday!historical!culture,!it!can!be!

useful!to!employ!empirical!research!methods.!This!thesis!is!a!means!to!this!end.!

This!thesis!will!research!and!explore!the!case!of!Toon!van!Els!(1865g1922).!This!

little!person,!better!known!as!Tôntje!the!Dwarf,!was!publicly!shunned!and!despised!in!

his!hometown!Oploo!(North!Brabant,!the!Netherlands)!and!forced!wander!around!the!

Peel!region.!Long!after!his!passing,!the!story!of!Van!Els!has!grown!into!an!important!

piece!of!Oploo's!cultural!heritage,!both!in!a!material!and!immaterial!sense.!Van!Els!had!a!

stage!play!written!about!him!(1992),!followed!by!a!song!(1994),!a!statue!(2003)!and!a!

local!cultural!event!that!has!been!around!for!more!than!ten!years.!This!thesis!seeks!to!

explore!the!peculiar!metamorphosis!that!took!place!in!local!attitudes!towards!Van!Els.!

How!did!the!figure!Van!Els!turn!out!to!be!such!an!attractive!piece!of!heritage!after!all?!

Why!did!the!institutionalization!of!his!person!take!shape!not!before!the!1990’s!–!seventy!

years!after!his!death?!Six!key!figures!that!contributed!to!fashioning!Van!Els!into!a!local!

icon!will!explain!their!role!and!motives!in!the!process.!

This!case!study!illustrates!how!everyday!historical!culture!often!is!the!

consequence!of!different!circumstances.!While!it!may!seem!easy!to!shape,!further!

inspection!reveals!a!more!complicated!reality.!A!reality!that,!beyond!expectations,!is!not!

necessarily!reliant!on!random!factors!or!dumb!luck.!A!great!deal!of!these!circumstances!

can!be!placed!within!the!relevant!historical!and!cultural!context.!This!case!study!shows!

us!that!the!everyday!historical!culture!cannot!always!be!orchestrated.!Yet,!at!the!same!

time!it!illustrates!how!much!influence!specific!individuals,!each!with!their!own!agenda,!

can!have!on!a!cultural!phenomenon.!Additionally,!Van!Els!is!a!good!example!of!the!value!

of!marginal!cultural!heritage.! !
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Bijlage:'transcripties'interviews'

In!de!bijgevoegde!appendix!zijn!de!transcripties!van!de!zes!afgenomen!interviews!

opgenomen.!Ieder!interview!wordt!bij!wijze!van!introductie!voorafgegaan!door!een!

korte!profielschets!van!de!geïnterviewde.!
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