
creatief met een archief
een prettig uit de hand gelopen

ontsluiting van de collectie mandos

De archieven van heemkundigen, en direct ook hun eigen leven, dat van 

hun familie en collega’s, zijn in de 21e eeuw zelf het voorwerp van studie 

geworden. Les arroseurs arrosés: het resultaat is interessant. Zowel 

groeps  dynamiek, persoonlijke ambities, huwelijksrelaties als een 

gecontextuali seerde benadering van wat dat in de praktijk betekent, 

‘lokaal historisch’ of ‘heemkundig onderzoek’: het wordt samen steeds 

meer een onder werp voor wetenschappelijke studies. Nu ook universi

teiten en andere onder zoeksgroepen meer hun blik openen voor heel 

diverse vormen van omgaan met geschiedenis, zal dit type van onder 

zoek over de 20 e eeuw alleen maar toenemen. Er zijn interessante bronnen

 collec ties beschikbaar om zeer diep door te dringen in de levens en net

werken van deze mensen uit het “rijke (roomse en) verenigingsleven”, 

maar dit impliceert wel een bijzondere benadering van het archief.

Een mooie demonstratie biedt een recente studie: Johan de Bruijn, De 

blik op het zuiden. Het heem van Hein Mandos & Miep Mandos-van de Pol 

1907-1996.1 

[ Marc Jacobs ]

Een volkskundige van bovenlokaal belang die tussen het begin 

van de jaren 1960 en het midden van de jaren 1980 in het 

Nederlandse taalgebied actief is geweest, komt in principe voor in 

Het Bureau van J.J.Voskuil. Het Bureau is de koepeltitel van een serie 

romans die in de paarse jaren 1990 en de prille 21e eeuw (voor het 

hardere politieke ‘moordentijdperk’ in Nederland losbrak) in 

Amsterdam en omstreken eventjes furore maakte, maar 

ondertussen al weer gewoon gedateerd literair erfgoed is 

geworden. In de roman (meer bepaald deel 2, Vuile Handen, p.460) 

figureert even een doctorandus Morsman van Het Brabants Erf, die 

door Maarten Koning niet in de redactie van Ons Tijdschrift 

getolereerd werd. In een wetenschappelijk machtsmanoeuvre 

verhinderde J.J. Vos kuil in het echte leven effectief de opname van 

de Brabantse volkskundige drs. Henricus Mandos (19071978) in 

het tijdschrift Volkskunde. De Amsterdamse schrijver verduidelijkte 

in een brief (17 april 2004) aan Johan de Bruijn dat de man waarover 

het ging, Henricus Mandos van Brabants Heem, naar zijn smaak te 

weinig in zijn Amsterdamse Instituut geïnteresseerd was, maar 

vooral “naar het zuiden keek”.2  De Bruijn maakte er prompt de titel 

van zijn boek van. Dit procédé van flink en hard uitvergroten van 

bepaalde revelerende citaten past de Bruijn wel meer toe, in een 

ogenschijnlijk rustig kabbelend boek.

Het project was braaf begonnen als een inventaris van het per

soonlijke archief van een heemkundige en vervolgens uit ge draaid 

op een duobiografie en echoscopie van de heemkundige bewe

ging in Nederland in de tweede helft van de 20e eeuw. In het hier 

voorgestelde boek publiceert Johan de Bruijn effectief de inven

taris van het archief van Hein en Miep.3

Samen met zijn echtgenote Miep Mandosvan de Pol (19151996) 

bezielde Hein bijna een kwarteeuw de Stichting Brabants Heem. 

De keuze om er direct een dubbelbiografie en meer bepaald het 

verhaal van een huwelijk of echtpaar in de heemkundige en 

volkskundige wereld van te maken, is gelukkig. Miep zorgde er 

onder andere voor dat het levenswerk van Mandos, een studie 

over NoordBrabantse spreekwoorden waaraan hij (en zij) sinds 

het einde van de Tweede Wereldoorlog gesprokkeld, gezant en 

gewerkt had(den), postuum afgewerkt en gepubliceerd werd. Zij 

zorgde er ook voor dat het archief van haarzelf en haar overleden 

echtgenoot in het Rijksarchief in NoordBrabant terechtkwam.  

In 2001 was de verzameling geordend en geïnventariseerd. ‘Mag 

het iets meer zijn?’, was het motto van de volgende fase. De Bruijn 

vulde de informatie in het archief aan met interviews en 

correspondentie met nabestaanden. Hij focuste voluit op de 

heem kundige netwerken en omgangsvormen. Bijzondere aan

dacht gaat uiteraard uit naar het onderzoek van spreekwoorden, 

mede omdat mevrouw Mandos er zo krachtig mee in beeld kwam. 

Enerzijds komt hun rol binnen het Brabants Heem, Brabantia 

Nostra en andere heemkringen uitvoerig aan bod, maar anderzijds 

wordt er ook sterk ingegaan op de rol die deze instellingen in hun 

leven speelden. 
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De bijdrage is opgedragen aan

wijlen Nelly van der Linden-Diependaele.



Mandos was een leerkracht in een middelbare school die er een 

dubbel leven op na hield als onderzoeker (archeoloog, monu

menten“maker”, heemkundig “publicatiekanon”,…). Hij had blijk

baar weinig boodschap aan internationale en interdisciplinaire 

ontwikkelingen, aan toegespitste aandacht voor cultuurverschillen 

en verandering of andere ontwikkelingen in de volkskunde. Hij 

voelde veel meer voor bescheiden heemkundig onderzoek. In 

krachtige pagina’s evoceert de Bruijn een hele wereld, namelijk die 

van de heemkundige beweging zoals die sinds de jaren 1930 in 

NoordBrabant en in Vlaanderen floreert. Prachtig zijn de 

beschrijvingen van de bestuurs en redactievergaderingen, en 

daarbij ook de rol van de echtgenotes in de marge.4 Ook de 

strubbelingen rond provinciale en lokale posities, subsidie

verdelingen, van overheidswege gestuurde verplichting tot 

samen werking, enzovoort in het derde kwart van de 20e eeuw 

leveren mooie pagina’s op. De Bruijn toont knap aan hoe Miep 

haar eigen netwerken op die van haar man en zijn heemkundige 

arbeid afstemde. De informatie die de Bruijn schijnbaar achteloos 

en passant meegeeft (op p.104) maar door het 

gebruik van die quote in de titel van het hele 

hoofdstuk (‘Laten we het fijn houden. Het 

heemkundig netwerk van Hein en Miep Mandos’, 

p.80) flink uitvergroot voor de oplettende lezer, 

plaatst het hele vertoog in een bijkomend 

perspectief. Ik verklap het uiteraard niet in deze 

bijdrage (lees het boek zelf!) maar het gehanteerde 

procédé van de ‘blow up’ verklikt wel iets over de 

zorgvuldige, onderkoelde constructie van het 

verhaal. Dat hier een getalenteerde cultuur

wetenschapper aan het werk is die een meerlagig 

boek (met allerlei boodschappen over erfgoed

gevoeligheid) wou maken, blijkt ook uit de insert 

over de locatie van het graf van het echtpaar 

Mandos in Waalre, de illustratie op p.130, of de 

opmerking over de illustratie van het bidprentje 

van Miep op p.128. (Het talent van) De etnoloog 

schuilt in (de activering van) hét detail. Ook de 

vaderbeelden of de aangenomenzoonverhalen 

(p.122123) zijn fascinerende reflectiestof. Soort

gelijke verhalen zijn me de voorbije jaren (van 

intensiever contact) in de heemkundebeweging in 

Vlaanderen ook ter ore gekomen, zoals vormen van 

buitengewoon engagement door relaties met 

bijvoorbeeld (de familie van) Jozef Weyns, die dan 

ver boven gewone verenigingslevenconventies 

uitstijgen. 

Opmerkelijk is de rode draad van het cultiveren en 

gebruiken van goede contacten in Vlaanderen, wat 

voor sommigen misschien een extra incentive zou 

kunnen zijn om dit boek te consumeren. Interes

sant voor de historiografie van de heemkunde in 

Vlaanderen zijn bijvoorbeeld de passages over de 

contacten met het echtpaar (Jozef) Weyns of met K.C. Peeters. 

Ook de foto’s van bezoeken aan bijvoorbeeld het kasteel 

van Alden Biesen zijn gidsende kruimeltjes voor een cultuur

geschiedenis in Vlaanderen.  

  

“maar men moet weten hoe het te gebruiken” 

Helemaal interessant wordt het in het zesde hoofdstuk, waar 

beschouwingen over het gebruik van de documentatie van een 

heemkundige, een heuse bijsluiter over de werking en mogelijke 

bijwerkingen van het archief zijn opgenomen. De Bruijn last ook 

een geschiedenis van het Mandosarchief zelf (p.144147) in, tot en 

met de opname in het Rijksarchief NoordBrabant. De Bruijn 

bespreekt de functies ervan:

 “Vermoedelijk zou ook Hein Mandos de door hem en zijn 

vrouw vergaarde collectie niet in termen van onmisbaarheid 

hebben omschreven. Dat was niet het doel dat hem voor ogen 

stond. Het was vooral een archief met een praktisch nut, 

RECENSIE

21

m
o

res  8 [2007] 2



creatief met een archief

waarin hij hun heemkundige en taalkundige vondsten kon 

opbergen en gemakkelijk kon terugvinden (…). Wanneer 

Hein een artikel wilde schrijven, of wilde werken aan zijn 

spreekwoordenonderzoek, bewees het systeem zijn nut.  Ook 

hun uitgebreide bibliotheek (…) verschafte daarbij goede 

diensten. Het Rijksarchief heeft de bibliotheek helaas van de 

hand gedaan (veel naslagwerken hadden zij immers reeds in 

hun bezit). Een gemiste kans, want daarmee had het een 

reconstructie kunnen maken van de werkkamer van een 

heemkundige zoals er zoveel in Noord-Brabant waren en zijn. 

Dat Miep het archief als onmisbaar omschreef, typeert wel de 

wijze waarop zij het werk van haar man (…) mythologiseerde 

(…). Het archief is een rijke bron van informatie, maar men 

moet weten hoe het te gebruiken.”5

De indeling is deels geïnspireerd op het volkskundige classificatie

schema van HoffmannKrayer: het ‘huis van de volks kunde’ (de 

titel van het hoofdstuk). Terecht merkt de Bruijn op dat heden

daagse volkskundigen en bibliografen er veel moeite mee hebben 

om er de hedendaagse onderzoeksdynamiek mee te vatten, 

maar dat het voor Hein en Miep een werkbaar systeem is, spreekt 

ook boekdelen. De Bruijn maakt duidelijk dat de waarde van het 

Hein & Miep Mandosarchief niet zozeer zit in de informatie op 

zich, maar wel in de vele aanknopingspunten die het biedt om 

de wereld van de heemkundebeoefening in de 20e eeuw te 

bestuderen. 

In het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw ligt een soortgelijk 

‘huis’ op een baanbrekende studie te wachten. De bibliotheek van 

Renaat van der Linden (19181999)  is tot nader order gelukkig wel 

grotendeels bewaard en in het hart van de werkbibliotheek (en 

het depot) van het steunpunt opgenomen. Daarnaast is er ook een 

uitgebreid archief. In 20052006 maakte Annelies O een ver

handeling in functie van de opleiding Master na master in de 

Archivistiek, Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer: 

De ontsluitingsproblematiek van heemkundige en volkskundige 

archieven & inventaris van Het archief van Renaat van der Linden.6 Ze 

maakte deze verhandeling volstrekt los van het onderzoek van de 

Bruijn en de twee werken zagen op ongeveer hetzelfde moment 

het licht.7 Annelies O komt op basis van een theoretische en 

praktische studie tot de aanbeveling dat men voor het 

persoonsarchief van heemkundigen best het bestaande model

schema van persoonsarchieven als uitgangspunt kan nemen, maar 

dat men tegelijkertijd moet rekening houden met de ruime 

collectie documentatie waarover heemkundigen vaak beschikken: 

“Het is zoeken naar een goed evenwicht in de behandeling van 

archief en documentatie en een thematische en functionele 

aanpak.”8 

Fascinerend is de inventaris van de collectie van der Linden en de 

voorstudie die erbij hoort, inclusief bijvoorbeeld de verbanden die 

gelegd worden tussen het archief, het documentatiemateriaal en 

de bedevaartvaantjescollectie (die gelukkig ook grotendeels in de 

VCVbibliotheek bewaard bleef). Het ‘persoonsarchief van der 

Linden’ is wellicht een nachtmerrie voor een ordezoekende 

archivaris, omdat allerlei verenigingsarchieven (en lang niet alleen 

van ‘zijn’ Koninklijke Bond van de OostVlaamse Volkskundigen), 

archieven van megaprojecten zoals ‘het Jaar van het Dorp’, privé

documenten, en kilo’s documentatiemateriaal vermengd raakten.  

Ook met de klassieke schema’s (zoals ‘Algemeen’, ‘Privéleven’ en 

‘Openbaar (beroeps)leven’ voor het indelen van persoonsarchie

ven komt men niet heel ver. Een citaat uit de verhandeling van de 

pientere archivaris O wil ik u als appetizer niet onthouden:

 “Ik heb de keuze gemaakt om stukken die verband houden 

met de functies die van der Linden uitoefende in lokale en 

culturele verenigingen onder de kop ‘stukken betreffende het 

openbaar leven’ te plaatsen en niet onder de kop ‘stukken 

betreffende privé-leven’. Deze functies vloeien immers voort 

uit Renaat van der Linden als volkskundige en sluiten dus aan 

bij zijn hoofdfunctie. Dan kunnen we ons de vraag stellen in 

hoeverre deze functies moeten beschouwd worden als 

hobby’s. De functies die van der Linden in het verenigingsleven 

uitoefende, waren zo uitgebreid, dat we ze als een tweede 

carrière naast zijn baan als leraar kunnen beschouwen. 

Coppens doet de aanbeveling hobby’s onder de kop openbaar 

te plaatsen. Toch benaderen sommige archivarissen dit 

probleem op een andere manier. De hobby of het lidmaat-

schap van verenigingen wordt daar als een typische acti - 

viteit uit het privé-leven gezien. In de inventaris van Wim Polak 

is de kop openbaar leven immers teruggebracht tot beroeps-

leven, waardoor het lidmaatschap van verenigingen auto-

matisch onder de kop privé-leven terechtkwam. Ik heb in deze 

inven taris voor het model van Coppens geopteerd, net omdat 

de functies van van der Linden meer zijn dan een hobby.”9 

Dit is maar een tipje van de sluier van deze knappe verhandeling 

over een archief van een volkskundige. De tijd is rijp voor een reeks 

nieuwe studies over erfgoedbedrijvigheid en heemkundigen in de 

20e en 21e eeuw, die zichzelf, hun collecties en hun constructies tot 

boeiend studieonderwerp uitgeroepen zien. Johan de Bruijn gaf in 

Nederland een knappe demonstratie hoe het (ook bij ons) kan. n
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1 Alphen aan de Maas, Uitgeverij Veerhuis 2006, ISBN 978908730

0029, www.uitgeverijveerhuis.nl.

2 Blik op het zuiden, p.1112.

3 Idem, p.188198.

4 Idem, p. 6472.

5 Idem, p.146147.

6 Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 2006.

7 Respectievelijk als publicatie en als ongepubliceerde eindverhan

deling.

8 De ontsluitingsproblematiek, p.31.

9 Idem, p.125.


