
Vuilnisbelt levert prachtige verhalen

Theo de Jong

Inleiding

“Mijn vader had al heel jong een kunstgebit. 

Veelvuldig was hij met schuurpapier bezig als het weer eens knelde. 

Mijn vader legde het kunstgebit langs zijn bord, als hij ging eten.” 

Deze herinnering van het dagelijkse leven is krachtig opgetekend door Henk Knapen, 
opgegroeid in het Haagje in Helmond.1 Kiezen zijn essentieel voor het vermalen van voedsel,
maar deze prothese van kort na de oorlog is daarvoor kennelijk niet erg geschikt. In het 
midden van de vorige eeuw was het heel gewoon om op jonge leeftijd de echte tanden te 
verwisselen voor een kunstgebit. Magere jaren rond de tweede wereldoorlog waren voorbij. 
De wederopbouw zorgde voor uitzicht op groeiende welvaart en luxe. En voor het eerst in de
geschiedenis kwam een kunstgebit binnen bereik van de ‘gewone man’. Dit korte verhaaltje 
bevat precies de essentie van het project ‘Helmond in 100 stukskes’.

Vuilstortplaats saneren

De vuilstortplaats aan de Houtse Parallelweg was tussen 1930 en 1960 in gebruik. 
Voorafgaand aan nieuwbouw is deze in 2016 gesaneerd. Bij het uitzeven van de grond 
kwam de destijds afgedankte rommel weer tevoorschijn. Samen met collega’s van het 
Erfgoedhuis Eindhoven verzamelde stadsarcheoloog Theo de Jong tijdens de sanering een 
groot aantal voorwerpen. De kapotte flessen, versleten emaillen potten en pannen, huisraad,
speelgoed, onderdelen van fietsen en vele andere voorwerpen, zijn de stille getuigen van het
voorbije alledaagse leven in Helmond. De vondsten hebben betrekking op mobiliteit, 
voeding, hygiëne, elektriciteit, apparaten, vermaak, handel, nijverheid, onderwijs en religie. 
De crisis voor de oorlog, schaarste tijdens de oorlog, en de wederopbouwperiode die daarop 
volgde, betekende een keerpunt in het alledaagse traditionele leven, in sociaal en cultureel 
opzicht en wat betreft welvaart. 

Samen geschiedenis schrijven

In samenwerking met het Kunstkwartier is het project ‘Helmond in 100 stukskes’ opgestart. 
Inwoners van Helmond worden uitgenodigd om een kort verhaaltje te schrijven waarbij de 
voorwerpen uit de vuilstortplaats aanleiding zijn voor een persoonlijke herinnering, 
gebeurtenis of anekdote. Ouderen kennen vanuit hun jeugd nog veel objecten en het gebruik
daarvan. Met de voorwerpen uit de vuilnisbelt op tafel vragen ‘verhalenvangers’ naar de 
herinneringen van ‘ooggetuigen’. Met de verhalen krijgen de vondsten een betekenis die het 
waard is te delen met volgende generaties. Op deze wijze schrijven professionals en 
liefhebbers samen aan lokale geschiedenis. 

1 Henk Knapen is één van de verhalenvangers van het project ‘Helmond in 100 stukskes’.



Vondsten verbinden generaties

Het resultaat wordt een verhalenbundel en een tentoonstelling die langs scholen, 
wijkgebouwen en verzorgingstehuizen moet gaan. Het project laat de bijzondere periode zien
waarin het leven veranderde van kleinschalig en zelfvoorzienend naar mondialisering. Niet 
eerder in de geschiedenis van de mensheid was er een dergelijk wereldwijde verandering en
uitwisseling tussen samenlevingen. De vondsten, de verhalenbundel en tentoonstelling 
inspireren om meer herinneringen op te halen en het gesprek tussen ouderen en jongeren 
op gang te helpen. Daardoor ontstaat meer kennis van, en begrip voor, de leefwijzen en 
ervaringen tussen generaties. Samen met de ouderenorganisatie Lang Leve Cultuur, ‘Hart 
voor ouderen’ heeft het Kunstkwartier een inspiratiekoffer gemaakt met echte ‘stukses’ uit de
vuilstortplaats. Met spelletjes en vragen worden meer verhaaltjes en herinneringen 
opgehaald. 

Archeologische vondsten

Archeologisch onderzoek levert kennis over het lokale verleden en gaat veel verder terug in 
de tijd dan historische bronnen. Bodemvondsten zijn tastbare bewijzen voor menselijke 
activiteiten en bewoning vanaf de prehistorie tot het recente verleden. Vondsten uit een oude
afvalput, waterput of greppel informeren gewoonlijk direct over de vroegere bewoners die ze 
ter plaatse achter lieten. Bij archeologische vondsten uit de middeleeuwen of Romeinse tijd 
is het echter onmogelijk om nog persoonlijke herinneringen op te tekenen. De vondsten uit 
de vuilstortplaats zijn daarentegen niet direct aan specifieke bewoners te verbinden, maar 
wel aan een wijk of stadsdeel en uit een afgebakende tijdspanne. Bovendien zijn er nog veel 
mensen die de voorwerpen en het gebruik daarvan nog uit hun jeugd kennen. 

Allerlaatste gelegenheid

Stortplaatsen uit het begin van de vorige eeuw vormen overigens de allerlaatste gelegenheid
om een doorsnede van de samenstelling van ‘huishoudelijk afval’ te krijgen. Nadien wordt 
het huisvuil steeds verder gesplitst zoals glas, ijzer, hout, papier, organische resten, plastic, 
etc.. Veel grondstoffen worden tegenwoordig apart verwerkt en opnieuw gebruikt. Voor 
toekomstige archeologen wordt het daardoor onmogelijk om op basis van bodemvondsten 
een reconstructie te maken van het lokale dagelijkse leven in het begin van het derde 
millennium… 

Schrijf ook geschiedenis

Vind je het leuk om naar verhalen over vruuger te luisteren en erover te schrijven? Help dan 
mee om de 100 stukskes van Helmond bijeen te brengen, herinneringen vast te leggen en 
de vondsten betekenis te geven. Meld je aan bij het Kunstkwartier, per mail: 
100stukskeshelmond@gmail.com     of  info@kunst-kwartier.nl.
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Tijdens de sanering werd de grond van de vuilstortplaats gezeefd. (foto Theo de Jong).

De vondsten bevatten een eigen verhaal of herinnering. (foto Theo de Jong).



Met de vondsten op tafel komen herinneringen los in woonzorgcentrum Alphonsus in Mierlo-
Hout, mei 2018. (foto: Laura Maessen).

Kunstgebit met een gouden draadje uit het begin van de jaren ’50 uit Mierlo-Hout. (foto Theo 
de Jong).


