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HEDEN

Vissers van de Nederlandse vissers-
vloot dragen oorringen omdat ze trots 
zijn. Trots op hun beroep visserman. 
Een beroep dat vaak vele generaties te-
rug in de familie is uitgeoefend. Vissen 
is een levensstijl, een cultuur en het 
dragen van een oorring is daar een on-
derdeel van. Voornamelijk jonge vissers 
dragen één of twee oorringen. 

Vakfotograaf Arjo van der Graaff heeft tien vissers die  
een gouden oorring in één oor of in beide oren dragen 
gefotografeerd in zijn studio. De vissers zijn afkomstig uit 
Goedereede, Stellendam en Ouddorp.

Portretfoto’s gemaakt door Arjo van der Graaff
www.fotograaff.nl 

Gouden oorringen en hangers met ankers, vissen,  
garnalen, mosselen en kotters. Dagelijks worden op Urk  
in het goudsmid atelier van Juwelier Romkes de typische  
visserijsieraden gemaakt. Sieraden die vandaag de dag 
voornamelijk door de jeugd in vissersdorpen wordt  
gedragen.

Uit de collectie van Juwelier Romkes op Urk
www.visserijsieraden.nl 

De gouden oorring
van de visser

Geeft een glinstering in het licht
Laat zijn glimlach stralen

En zijn ogen fonkelen
Van trots

~Caroline Melissant~

TROTS

PORTRETFOTO’S 
ARJO VAN DER GRAAFF VISSERIJSIERADEN
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VERLEDEN

Een man met een oorring blijft bijzon-
der. Bijzonder mooi. Het staat stoer 
en wordt gedragen uit trots. Werden 
de oorringen in de 19e en begin 20e 
eeuw ook gedragen met trots zoals 
vandaag de dag? 

Het meest bekende verhaal is dat na 
verdrinking met de opbrengst van de 
oorring een christelijke begrafenis kon 
worden betaald. Dankzij een oorring 
zou ook een aangespoeld lijk geïden-
tificeerd kunnen worden. Identificatie 
vond ook plaats aan de hand van tatoe-
ages, zoals initialen op de hand. 

Uit onderzoek, verklaringen van  
informanten en referenties uit een  
onderzoek naar oorringen in 1989  
van H.J.A. Dessens blijken er meer 
verhalen te zijn.

Het dragen van oorringen kwam ook 
weleens voort uit bijgeloof. Een gou-
den oorring zou bepaalde oogkwalen, 
zoals oogontsteking, en hoofdpijn 
genezen en goed zijn voor het ge-
zichtsvermogen.
Het dragen van oorringen is streek- 
gebonden. Op Goeree-Overflakkee 

droegen vissers uit Middelharnis wel oor- 
ringen, maar vissers van het toenmalige 
eiland Goeree niet of zelden. Dit zou te 
verklaren zijn doordat vissers uit bepaal-
de dorpen in andere havens dan hun 
thuishaven de vangsten aanvoerden. 
Daar kwamen ze in contact met andere 
vissers en zeevarenden die oorringen 
droegen. Het gebruik namen ze over. 

Niet alleen zeevarenden en vissers, 
maar ook schippers in de binnenvaart 
en boeren droegen oorringen. 

Er kan geconcludeerd worden dat het 
dragen van oorringen door mannen in 
de 19e eeuw en begin 20e eeuw een 
gebruik was. Maar het was geen alge-
meen gebruik. Niet iedereen kon zich 
een set gouden oorringen veroorloven. 

Er kan daarom voorzichtig geconclu-
deerd worden dat mannen een oorring 
voornamelijk als sieraad droegen. 
Vissers droegen oorringen om te laten 
zien dat ze visser waren.

 

Tentoonstelling oorringen
In het Torenmuseum Goedereede is er 

een kleine maar bijzondere tentoon-
stelling van oorringen te bezichtigen. 
De werkelijk schitterende oorringen, 

sommige versierd met visjes van goud, 
werden omstreeks 1900 gedragen 

door mannen, voornamelijk vissers, uit 
Katwijk, Vlaardingen, Middelharnis en 

Walcheren. 

De expositie is georganiseerd door 
Stichting Goereese Gemeenschappen 

en mede mogelijk gemaakt door  
Stichting ’t Blaewe Huus en Stichting 

Verbreding Visserij Goeree-Overflakkee.

Oorringen en foto- en archiefmateriaal 
is beschikbaar gesteld door Museum 

Vlaardingen, Katwijks Museum,  
Streekmuseum Goeree-Overflakkee, 

Zeeuws Museum.

www.torenmuseum.nl

HET VERHAAL VAN DE OORRING
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De expositie is georganiseerd door Stichting Goereese Gemeenschap • Tekst: Caroline Melissant


