
Deponeren betekent volgens van Dale in de eerste plaats iets neer-

leggen, iets ergens plaatsen (bijvoorbeeld iets in de afvalemmer

deponeren): figuurlijk “er geen rekening (meer) mee houden”.

Daarnaast kan het ook betekenen: in bewaring geven of niet in

behandeling nemen. Wie vlug genoeg merkt dat hij of zij iets te

snel of per ongeluk heeft weggegooid, kan het nog uit de prullen-

mand vissen, wat afstoffen en terug in gebruik nemen. Het wordt

als een schending van de privacy ervaren als iemand in jouw vuil-

nisbak snuistert en weggegooide zaken publiek maakt. Met afval is

immers veel aan te tonen of te ensceneren.1

MUSEALISERING VAN DAGELIJKS LEVEN

Precies via deponiefaciliteiten slagen doortastende onderzoekers -

archeologen of etnologen bijvoorbeeld - erin inzicht te verwerven

in allerlei aspecten van het dagelijks leven in het verleden (en het

heden), over eten en drinken, gebruiksvoorwerpen, leesvoercon-

sumptie, seksuele praktijken, en andere bezigheden van brede

lagen van de bevolking. Het zijn onderwerpen die sinds het open-

breken van de cultuurhistorische blik sedert de jaren 1960 in

wetenschappelijke publicaties en zelfs in tentoonstellingen volop

aan bod (mogen) komen. Het in beeld brengen van zaken uit het

dagelijkse leven sorteert allerlei effecten, waarvan er vele worden

gevat onder de noemer ‘musealisering’. Musealisering is het zo

goed mogelijk in hun huidige staat bewaren van voorwerpen

(gebouwen, interieurs, ...) en ze zo tentoonstellen dat het publiek

ze komt bekijken. Dit proces, dat bij het begin van de 21e eeuw

ongekende proporties aanneemt, nam als pendant van moderni-

sering op het einde van de 19e en in het begin van de 20e eeuw al

een hoge vlucht, onder andere in etnografische kamers op wereld-

tentoonstellingen en in volkskundemusea. Het in overdrive raken

van het proces van musealisering heeft een invloed op de functies,

doelstellingen en grenzen van depots en stortplaatsen.

Volkscultuurmusea (zouden moeten kunnen) flirten met die gren-

zen, die een tweede front van het cultureel erfgoeddebat zijn.

Etnologen stellen bijvoorbeeld vast dat heem- en volkskundige

musea functies als rituele depots kunnen vervullen. Door ze aan

een museum te schenken kunnen mensen religieuze voorwerpen

van de hand doen: niet iedereen gooit gemakkelijk een Jezus aan

het kruis of een Heilig Hart in de vuilbak.2 Naarmate steeds meer

alledaagse dingen vergeet-me-nieten lijken te worden, kan door

die volkscultuurinstellingen, al dan niet onder druk van verzame-

laars, meer pro-actief worden opgetreden door steeds meer aspecten
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Deponiefaciliteit is een stadhuiswoord voor een stortplaats. De meeste

(erfgoed)depots zijn geen deponiefaciliteiten: ze staan in principe hoger

op de schaal van elegante mobiliseerbaarheid door museummensen.

Voorwerpen buiten gebruik of ‘hors circuit’ kunnen onder andere - in

dalende statusvolgorde - in een museum, in een depot of op een stort

geplaatst worden. Er ligt een hele afstand tussen de geurloze vergeet-mij-

nietjes onder een glazen museumstolp enerzijds en de donkere, onwel-

riekende vergeetput anderzijds. Heel af en toe kunnen weggegooide

voorwerpen door tussenkomst van onderzoekers (archeologen of heden-

daagse kunstenaars bijvoorbeeld) opwaarts worden bewogen: promove-

ren van afgeschreven naar een deponiefaciliteit tot ingeschreven in een

depot of museum. Regelmatig omgaan met computersoftware kan

onrechtstreeks helpen al deze processen op te merken.

[ Marc Jacobs ]

Napier’s ‘Negative Space 8: Virtual grape’

http://users.rcn.com/napier.interport/ns_8.html



van het dagelijkse leven met steeds meer partes pro toto te docu-

menteren, voor en/of achter de schermen in een museum.3

‘Nieten’ die men snel wil weggooien, vormen het leeuwendeel van

een loterij. Eén voorbeeld van een ‘niet’ kan in een tentoonstelling

over de geschiedenis van gokspelen veel duidelijk maken over het

hele culturele fenomeen (al zou een berg ‘nieten’ in de handen van

een postmoderne vormgever nog een groter eye-openereffect

sorteren). Maar dan moet zo’n ‘niet’ wel bewaard zijn. De keuze

voor één of een serie partes pro toto is soms moeilijk voor conser-

vators en depothouders. De implicaties van vroegere en eigen

selecties zouden door de regisseurs van ‘performances’ (zoals 

makers van tentoonstellingen) idealiter moeten worden geduid en

doorgedacht.

WEGWEGWEG?

De revolutie in de informatica en communicatietechnologie van

de voorbije twintig jaar (sinds de zeer brede verspreiding van de

‘personal computer’) sorteerde en sorteert allerlei effecten op het

denken over erfgoed, over ‘geheugen’, over virtualiteit en bewa-

ring. Naast het bieden van nieuwe manieren om gegevens op te

slaan, weer te geven, te ontsluiten of te combineren, kan in de

praktijk omgaan met de computer attenderend werken. Een van

de dingen die ik de voorbije vijftien jaar geleerd heb bij het wer-

ken met PC’s is dat ‘deleten’ of iets naar de

elektronische prullenmand verwijzen, niet

noodzakelijk betekent dat het reddeloos ver-

loren is. De hoger beschreven mogelijkheid

van uit de prullenmand vissen is door

Microsoft Office nagebootst, geprogram-

meerd en geuniversaliseerd. En zelfs na het

leegmaken van de elektronische prullenbak is

niet alles weg. Naarmate men over de juiste

software en voldoende doorzettingsvermogen beschikt, kunnen

vele, al dan niet per ongeluk gewiste bestanden toch deels gere-

construeerd worden. Een andere eye-opener is het ervaren van het

opkomen en ‘verdwijnen’ van websites. Wie handig is met zoekro-

botten en andere webinstrumenten kan erin slagen om allerlei

‘verloren’ of afgeschreven maar op het web nog aanwezige sporen

te combineren en zo verdwenen websites tot op zekere hoogte te

reconstrueren.

Op het web worden interessante experimenten opgezet om het

denken over het weggooien en verdwijnen, recycleren en terug-

vinden van informatie te stimuleren. Het Digital Landfill-project

(www.potatoland.org/landfill), een gesimuleerde webdeponiefaci-

liteit, is een interessant voorbeeld waar de grenzen tussen kunst en

puin worden verkend, net als in zijn ‘webshredder’ of in andere

installaties van Mark Napier. Fascinerend vond ik het cyberarcheo-

logisch onderzoek (verricht op 2 april 2002)  in de diepere lagen

van de site van Napier, in de verwijzing naar vroegere projecten

(“ancient”). Met een welgekozen citaat uit The Wasteland van

Thomas Eliot wordt een bloemlezing geïntroduceerd van graffiti,

via foto’s gedocumenteerd zodat ze door browsers (museumbe

zoekers bijvoorbeeld) kunnen worden bekeken: http://users.

rcn.com/napier.interport/uc/uc1.html. Zo wordt in de ogen van

een onderzoeker een weggezakte site een bron voor de 

studie van straatcultuur in New York in het Tweelingtorentijdperk.

Verder snuffelend en toe-eigenend (http://users.rcn.com/

napier.interport/scans.html) komt men terecht op pagina’s waar

een echografie een belangrijke rol speelt. In combinatie met objec-

ten en beelden uit musea en uit depots in

België en Frankrijk, kreeg deze virtuele bron

een betekenis en plaats via een museumpar-

cours te Gent in de zomer van 2002 (Inside

Out). Toeval? Ik betwijfel het.

Mobiliseerbaarheid is samen met ‘potentia-

liteit’ en ‘reflexiviteit’ een sleutelconcept voor

het omgaan met depots en op een oneigen-

lijke manier benaderde deponieplaatsen.

Dankzij de elektronische websnuffelaars bestaan er nu andere

middelen dan de archeologische sleuven en spades om wegge-

gooide of weggezakte bronnen op te diepen in functie van een (al

dan niet tijdelijke) opname in een culturele canon of tempel (zoals

een museum). n
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Tussen deponiefaciliteit en depot
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Door ze aan een museum

te schenken kunnen mensen

religieuze voorwerpen

van de hand doen:

niet iedereen gooit gemakkelijk

een Jezus aan het kruis of een

Heilig Hart in de vuilbak.


