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Een paar dingen liggen voor de hand. Natuurlijk alle manuscripten

en alle boeken die de zusters geschreven hebben. Maar dan begin-

nen al meteen de problemen. U opent de bureauladen en daarin

vindt u handgeschreven rekeningen en bankafschriften met som-

metjes erop. In de keuken blijkt een stapel boodschappenbriefjes

op een spijker geprikt te zijn. In de aanrechtla vindt u briefjes met

opdrachten aan de werkster: `vloer met gele was boenen s.v.p., ook

in de hoeken en onder de divan’. U bent geamuseerd en gooit deze

briefjes weg. Dan komt u in de bibliotheek. U schrikt: wat hebben

de dames niet allemaal verzameld! De planken bezwijken onder

het gewicht. U trekt een boek uit de kast. Het zijn gedichten van

Victor Hugo. In het handschrift van Rosalie ziet u allerlei krabbels

en uitroeptekens. Ja, besluit u, dit is belangrijk, want zo weet het

nageslacht door welke dichters zij beïnvloed is. Maar hoe meer

boeken u openmaakt, hoe meer aantekeningen u ziet. De dames

schreven in boeken, roept u nu wanhopig uit! Dit kan ik niet alle-

maal in het AMVC bergen. Toch gaat u welgemoed door. Die boe-

ken, die zoekt u later wel uit, voorlopig neemt u ze maar allemaal

mee. U wil ook nog wat persoonlijke herinneringen uitzoeken. Het

zou wel aardig zijn om een vitrine met pennen, inktkokers, hand-

schoentjes en dergelijke van de dames te maken. Of een recon-

structie van de werkkamer met ook nog wat familieherinneringen,

dat lijkt u ook wel wat. Het bureau, de werkstoel, de lamp, wat foto’s

in lijstjes. Als u het nu niet kunt tentoonstellen, komt het vast later

nog eens van pas. Dus laat u de hele werkkamer inpakken. Dan

gaat u naar de slaapkamer. U overweegt of u dat kuise, smalle

damesbed, tevens het sterfbed, zou kunnen tentoonstellen, maar

nee, daar is geen plaats voor. Het beddengoed gooit u meteen

rigoureus weg. Maar op haar nachtkastje ziet u een rozenkrans lig-

gen – ach, bad de verlichte dame nog? Die gaat mee. Het kunstge-

bit laat u discreet verdwijnen. Maar hoe ontroerd bent u als u ont-

dekt dat ze een bundeltje poëzie van haar sinds lang overleden

zuster naast haar sterfbed had liggen – Virginie las Rosalie tot op

haar laatste dag. Het boekje onderscheidt zich niet van het exem-

plaar dat u al in de bibliotheek had gevonden, dus u stopt er een

briefje in: gevonden op het nachtkastje naast het sterfbed. U pinkt

een traan weg en gaat naar de linnenkast. Kousen, directoires, hem-

den, het heeft uw belangstelling niet.

Ho ho, directeur, beseft u dan niet dat juist dit soort zaken het best

bewaarde geheim van het voorgeslacht is; en dat wij vrouwen van

de 21e eeuw wel eens heel graag zouden weten vanaf wanneer

onze voorgangsters onderbroeken droegen en hoe die er dan uit-

zagen? Juist over deze zaken wordt zo vaak gezwegen in de boeken

over het verleden. En hoe zouden we beter weten hoe dames uit de

tamelijk hoge burgerklasse in de vroege 20e eeuw zichzelf van

onderen tot boven kleedden dan juist uit een linnenkast? U mop-

pert: ja, maar ik ben een directeur van een letterkundig museum, ik

krijg subsidie om letterkundige herinneringen te bewaren. Aan

directoires heb ik niets. U moet bij een andere directeur zijn, bij de

directeur van een museum voor volkenkunde, bij een openlucht-

museum of bij een museum van het dagelijkse leven.

Maar juist dat laatste museum bestaat toen niet, niet in Nederland,

niet in België. En juist die musea waarin je ziet hoe vanaf de middel-

eeuwen de was gedaan werd, hoe matrassen gevuld werden, hoe

eten opgediend werd, waarop gekookt werd, wanneer toiletpapier

gebruikelijk werd, die zijn er niet. Stelselmatig werden de voorwer-

pen die met de dagelijkse ordinaire hygiëne en verzorging te

maken hadden, weggegooid. En wie daar nú de geschiedenis van

wil schrijven, is aangewezen op afbeeldingen ervan op prenten of

schilderijen van ‘boertige’ schilders.

FOTO’S EN MELKTANDEN

Maar, zult u tegenwerpen, waar beginnen we aan! De last van het

verleden is zwaar, en vooral, ze neemt zoveel ruimte in beslag. We

moeten toch weggooien om niet om te komen in ons eigen vuil.

We kunnen de overheid toch niet opzadelen met de plicht om alles

te boekstaven. Er zijn toch werkelijk grenzen aan de conserve-

ringsplicht van de overheid? Er zijn al musea voor de letterkunde,

de geschiedenis, de schilderkunst, er zijn gemeentemusea, en

museumtuinen, het schoolmuseum, het postzegelmuseum, het

penningmuseum, het museum voor natuurlijke historie, en het tro-

penmuseum, het museum voor oudheden en wat niet al meer. Het

WIE BEWAART, BEZWIJKT…1

De paradox van het behoud van het verleden

Stel dat u in 1923 directeur van het AMVC/Letterenhuis in Antwerpen was

geweest en u hoorde dat het woonhuis van de schrijfster Virginie

Loveling, die dat jaar in Gent overleed, verkocht zou worden. Virginie had

geen kinderen, haar reeds overleden zuster Rosalie ook niet, en enkele

verre neven wilden het huis voor een flink bedrag verkopen.Tot uw grote

opluchting mocht u vóór de verkoop opruimen, en u mocht meenemen

wat u wou. Wat zou u meegenomen hebben?
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is om te stikken als men alles wat oud is, meteen waardevol vindt.

Ik zag inderdaad ooit een serie op BBC over rare eenlingen die in

hun huis vijftig jaargangen van kranten, alle lege conservenblikjes

en het lijk van hun poes bewaren. Er zijn mensen die het zelfs moei-

lijk vinden om gebruikte treinkaartjes weg te gooien. Maar dit soort

mensen heeft er wel voor gezorgd dat we nu nog kunnen zien hoe

de allereerste treinkaartjes die toegang gaven tot de eerste stoom-

treinen, eruit zagen.

Alles willen behouden wat het verleden opgeleverd heeft, is een

ziekte, een zucht, om dat mooie oude Nederlandse woord te

gebruiken. Bracht Sigmund Freud het niet in verband met de anale

fase die bewaarzuchtigen niet goed afgesloten zouden hebben?

Selectie is noodzakelijk.

Ook je eigen verleden moet ingedikt worden: wat je meeneemt

naar het heden is een selectie. De criteria om te schiften, dat is inte-

ressant en daar dient men zich bewust van te zijn. Iedereen heeft

ermee te maken. In Nederland en België zal vrijwel elke volwasse-

ne baby- en kleuterfoto’s hebben uit de eerste

levensperiode. Daarna begint het verschil. Er zijn

bewaarders en weggooiers. Een vriend van mij

meent dat mensen die in oude huizen wonen,

meer de neiging hebben om dingen te bewaren

dan mensen die in nieuwbouw wonen. Ik denk

zelf dat dat te maken heeft met ruimte: oude hui-

zen hebben nu eenmaal meestal grotere zolders.

Maar hoe dan ook: de moeders zijn over het alge-

meen de behoeders van materiële herinnerin-

gen, en van hen hangt af wat er over is. Zijn er kin-

dertekeningen bewaard? Eén of honderden? Zijn

er schoolschriftjes met de eerste pogingen tot

schrijven? Is het eerste schoentje bewaard? De

melktandjes? Speelgoed, de belangrijkste knuf-

fel, de pop? Staan de eerste geluiden op een

bandje, een video? Staat de wieg op zolder? Een

honderdmaal voorgelezen Jip en Janneke, een

loshangend plaatjesboek, het eerste babytruitje,

de doopjurk, een zelfgemaakt jurkje? Op basis

waarvan beslist de moeder welk jurkje bewaard

wordt en welk naar een jonger buurmeisje gaat?

Welk criterium legt ze aan om speelgoed in een

doos op zolder te zetten en de rest mee te geven

in de doos voor Roemenië? Voor zover ik dit over-

zie, zijn de sentimenten bepalend. Waar de

meeste traantjes bij gestort zijn, dat wordt het

langst bewaard. Werkelijke waarde is van minder

belang dan emotionele waarde: een duur com-

puterspel waar weinig mee gespeeld is, wordt

eerder weggegeven dan het enige beertje waar-

mee Jantje kon inslapen. De speen zonder dewel-

ke hij niet kon slapen wordt overigens niet

bewaard. Zonder enig pardon verdwijnt die in de

prullenbak, zelfs met opluchting.

Beeld is trouwens bij de schifting belangrijker dan geluid of schrift.

Niet de eerste brief of het eerste zelfgeschreven opstel worden in

elk huishouden bewaard, niet een opname van de eerst uitgespro-

ken woordjes, maar de foto’s en de bewegende foto’s, de video’s

dus. Er bestaat een akelig gezelschapsspelletje: wat haal je als eer-

ste uit een brandend huis als de mensen veilig zijn? Tien tegen een

dat na de poes de fotoalbums komen, vóór de levende planten en

vóór de cd’s.

Na elke afgesloten levensfase volgt een opruiming, waarbij de

omvang van de materiële herinnering steeds wat indikt. Het kind

gaat naar de middelbare school, het huis uit, het trouwt en telkens

verdwijnt er weer wat verleden, terwijl dat tegelijkertijd immaterieel

gezien groeit. Een ingrijpende schifting volgt als de rollen omkeren.

De bewarende moeder overlijdt of vertrekt naar een bejaardenhuis.

Het weleer genoeglijk baby’tje moet nu zelf zijn verleden gaan

koesteren. Uit het ouderlijk huis komen enkele dozen verleden bij

hem binnen. Ontroerd bekijkt hij de spullen en wanneer hij geen

De paradox van het behoud van het verleden
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gigantische zolder heeft, gooit hij nu weg wat bij hem geen zoete

herinneringen meer oproept: een kledingstukje, de meeste tekenin-

gen, een plukje babyhaar. Maar dat zijn de herinneringen aan de

eigen jeugd of de eigen moeder.Wat doe je met háár herinneringen?

Bewaart u de melktandjes van uw overleden opa soms nog?

Ook in de geschiedenis van een maatschappij, in de literatuur, in de

architectuur, in de kunst vindt voortdurend een schifting plaats

ten bate van een overzichtelijk verleden. Om van het verleden te

kunnen genieten, moet er weggegooid worden. Dat is de krank-

zinnige paradox van het behoud van het verleden.

EEN-TWEE-DRIE-PIANO

Maar hoe heeft een overheid zich daarin te gedragen? Het is een

redelijk aanvaard standpunt in de Westerse wereld: de overheid

heeft voor haar historisch erfgoed te zorgen. Maar waar liggen de

grenzen? Vorig jaar dreigde in Amsterdam het Multatuli Museum

zijn subsidie te verliezen. Even duurde het voordat de publieke

opinie zich realiseerde wat daarmee opgegeven zou worden, en

gelukkig werd de subsidie toch voortgezet. Maar in diezelfde

bezuinigingsronde sneuvelden wel het pianolamuseum en het

Theo Thijssen Museum, toch ook bijzondere musea. Dankzij de

inzet van particulieren kunnen deze musea voorlopig nog wel

open blijven – maar hoelang houdt een stichting van vrijwilligers

het vol? Pas met een overheidsovername is continuïteit gegaran-

deerd – zou men mogen verwachten, zolang een overheid zich

houdt aan haar taken. Maar is dat zo? 

Het kan bij letterlijk imposante zaken verkeerd gaan. Er is op dit

moment een waanzin aan de gang in Nederland en Vlaanderen die

zijn weerga niet kent. De kerken lopen leeg. Het meest gezichtsbe-

palende gebouw van een dorp, de kerk, is in veel plaatsen overbo-

dig geworden als godshuis. In een aantal gevallen zijn er oplossin-

gen gevonden door de kerk voor culturele manifestaties te gebrui-

ken, maar het is de laatste tijd al een aantal keren voorgekomen dat

er geen behoorlijke bestemming te vinden was. Sommige kleine,

hervormde kerken zijn opgekocht door particulieren en worden als

woonhuizen gebruikt. Maar de rooms-katholieke kerk gaat in

Nederland tamelijk onplooibaar om met haar overbodige gebou-

wen. Ze heeft liever dat een gebouw afgebroken wordt, dan dat er

een supermarkt of tapijthal in komt. Architectuur, horizonwaarde,

het kan de bisschop gestolen worden. Moet de overheid hier nu

ingrijpen en de katholieke bestuurders terechtwijzen? Ja zeker –

kerken zijn visuele monumenten van belang.

Maar wat men zich moet realiseren, is dat wij zelf de overheid zijn

en dat wij moeten kiezen of we willen betalen voor behoud of niet.

Stel dat er behoudbelasting geheven zou worden, bijvoorbeeld

verplicht zo’n 100 euro per jaar, zouden we dan nog zo behoud-

zuchtig denken? Als er 100 neogotische kerken van de 19e-eeuwse

Nederlandse architect P. J. Cuypers behouden zijn, mag de 101e dan

misschien wel verdwijnen, hoe sneu ook voor het betreffende

dorp? Wie durft hier ja, wie nee te zeggen? Sommige kerken van

Cuypers waren zo krakkemikkig dat ze wel afgebroken moesten

worden – het gebouw besliste zelf in deze gevallen. Maar in het

algemeen is de kerk een dergelijk gezichtsbepalend punt, dat

afbraak tot het uiterste beperkt moet blijven.

Even oneerbiedig als nu met de kerken omgesprongen wordt, werd

er in de 19e eeuw met de overbodige stadspoorten omgegaan.

Afbraak werd geordonneerd door de overheid.Rijke steden lieten ze

afbreken, in de armere steden bleven ze staan – en daar pronken ze

nu nog vaak,als fraaie restanten van een tijd waarin de steden beslo-

ten, kleine maatschappijen waren. Als er nu nog een stadspoort zou

dreigen afgebroken te worden, zou de gemeenschap in opstand

komen. Maar wanneer kleine gezichtsbepalende boerderijtjes,

arbeidershuisjes en dergelijke afgebroken worden, is er minder pro-

test. En toch: hoe illustratief is de arbeiderswoning uit de jaren ‘50

van de vorige eeuw met de aangebouwde lage varkensstal en met

het buitentoilet, voorzien van een plank met gat boven de beerput.

Met de zinken emmers en de koperen pomp en de drinklepel

ernaast en het emaillen vergiet en de zware ijzeren braadpan, de

zoutpot, het eierrek, al die parafernalia uit een verdwenen wereld,

vervangen door Blokker-massaproducten – die zelf weer het bewa-

ren waard zijn, alleen al omdat ze zo snel uit het assortiment gaan.

Het museum van het vergiet, van het bestek, van de stofzuiger, ach

het zou allemaal kunnen en allemaal bestaansrecht hebben, ware

het niet dat een mens die Rome bezoekt, toch liever de Sint-Pieter

bekijkt dan het museum van de Italiaanse pastavormen.

Om niet om te komen in het verleden, moet er welbewust gekozen

worden voor behoud van het waardevolle, het unieke, maar met

oog voor parafernalia. Als er door toeval dan toch het een en ander

van het waardeloze overgebleven is – door het toeval bewaard,

door het toeval behouden, door het toeval bij elkaar gebracht –

laten we ons daar dan in verheugen.

Ik weet niet wat er in werkelijkheid met het huis van Virginie

Loveling gebeurd is, maar het is geen museum geworden, en ik

geloof niet dat haar bureau bewaard is gebleven. Laten wij daarom

blij zijn dat er hier en daar nog wel huizen in hun geheel bewaard

gebleven zijn, zoals het Huis Thuysbaert in Lokeren.

Het verleden krijgen we meestal aangeboden als een opgeruimde

kast – maar het is bijzonder om het verleden als een zolder die niet

opgeruimd is, te ondergaan. Laten we zo vandaag eens naar het

verleden kijken: we betreden een zolder die niet uitgeruimd is. We

zijn zelf de directeur die mag uitzoeken wat hij meeneemt uit het

verleden naar het heden. ■

1 Tekst van een causerie die werd gehouden bij de opening van de ten-

toonstelling Thuis bij Thuysbaert. Nostalgische huiselijkheid van op de

Lokerse museumzolder in het Huis Thuysbaert – onderdeel van het

Stedelijk Museum – te Lokeren op vrijdag 30 september 2005. Een aan-

gepaste versie van deze lezing verscheen eerder in NRC Handelsblad,

12 november 2005, p.42.

2 Marita Mathijsen is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de

Universiteit van Amsterdam. Haar jongste publicaties in boekvorm zijn

Nederlandse letterkunde in de romantiek 1820–1880 en Verliefd op het

verleden. Ontboezemingen van een letterkundige, beide uit 2004.

ERFGOED OP/VAN STAL

VCV_MORES_nr1_2006  28-03-2006  10:31  Pagina 23


