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Bij deze woorden is het voor de meeste mensen 
meteen duidelijk: dit gaat over Volendam. Volen-
dam fungeert al meer dan honderd jaar over de 
hele wereld als symbool voor Holland. Maar hoe 
komt het toch dat Volendam als typisch Hollands 
wordt gezien terwijl binnen Nederland de Volen-
dammers op zijn zachtst gezegd als een ‘apart’ volk-
je worden bestempeld? Zelfs de Edammers, die al 
eeuwen veroordeeld zijn tot het delen van één ge-
meente met de Volendammers, dachten en den-
ken zo het hunne van deze nogal onbeschaafde, ei-
genzinnige ‘botterlui’ met een eigenaardig dialect.

Maar juist deze elementen zorgden ervoor dat 
het dorp wereldberoemd werd. In de jaren tachtig 
van de 19de eeuw was Volendam een geïsoleerd 
gehucht, alleen bereikbaar per trekschuit of huur-
rijtuig. Deze isolatie leidde ertoe dat Volendam 
een bron van inspiratie werd voor kunstenaars in 
een tijd van industrialisatie en snelle verandering. 
Vele tekeningen, foto’s, ansichtkaarten en schilde-
rijen verspreidden zich over de wereld. Illustrato-
ren brachten Volendam, met de meest excentrieke 
klederdracht, zo prominent naar voren in boeken, 
tijdschriften, advertenties en op posters dat het 
dorp synoniem werd voor Holland. De Volendam-
mers konden geld verdienen aan het opkomend 
toerisme, begonnen zich bewust te worden van 
hun bijzonderheden en hadden er baat bij deze in 
stand te houden.1 

Het in stand houden van een groepskarakter is 
niet per se kenmerkend voor Volendam. Groepen 
kunnen hun verleden historisch verankeren door 
zich in bepaalde tradities te plaatsen en hun iden-
titeit aan deze traditie ontlenen. Hieruit blijkt dat 
de identiteit van individuen en groepen tot op ze-
kere hoogte een eigen constructie is. Daarbij komt 
dat als mensen op het eerste gezicht veel met hun 
omgeving gemeen hebben, zij waarde gaan hech-
ten aan signifi cante verschillen met andere groe-
pen. Dit zijn vervolgens precies de dingen die door 
de media worden uitvergroot: denk bijvoorbeeld 
aan de Volendamse klederdracht en het dialect. 
De hieruit voortvloeiende folklore kan zowel de vi-
sie van de buitenstaander als het zelfbeeld van de 
groep bevestigen. Kortom: de Volendammers, de 
toeristen en de media hebben allen het stereotype 
beeld van Volendam in stand gehouden.2

In de tweede helft van de 20ste eeuw werd Vo-
lendam door artiesten als The Cats, Jan Smit en 
Nick & Simon opnieuw op de kaart gezet. Alles 
over Volendam wordt nog steeds uitgebreid uit-
gemeten in de media, al gaat het nu om arties-
ten, voetballers, bepaalde tradities of cokegebruik. 
Maar of Volendam nu nog steeds typisch Hollands 
is te noemen? Misschien dat voor buitenlandse 
toeristen klederdracht, klompen en paling als Hol-
landse symbolen nog steeds springlevend zijn. 
Hollanders zelf zijn vandaag de dag eerder ge-
neigd om Volendammers steeds meer als uitzon-
derlijk te beschouwen.

Klederdracht, 
klompen en paling
Lia Veerman
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