‘Op zolder’ in Erfgoedlokaal Haren
‘Kijk, ik vond op zolder’; het thema van de nieuwe tentoonstelling die vanaf zondag 3 december
te zien is in ‘Erfgoedlokaal Haren ons dorp’, aan het Kerkplein 6 te Haren bij Oss. Deze
tentoonstelling is te bezichtigen elke eerste zondag van de maand en duurt tot zondag 1 april
2018.
Het is met name de naoorlogse generatie die de woorden, ‘ da’s toch zund’, gebruikt. Zij heeft nog een
zolder voor opslag van gebruikte spullen die bewaard moeten blijven. Dit, omdat deze een historische
waarde hebben of een dierbare herinnering vormen. Het is gewoon jammer om weg te doen, omdat
deze spullen met spaarzaam geld gekocht zijn. Vergeet niet, in de jaren 1950 tot 1980 moest je eerst
sparen om iets te kunnen kopen. Het kopen van luxe met geleend geld, kreeg je van je ouders in de
opvoeding niet mee. Eerst geld, dan kopen was het motto! Het waren juist deze voorwerpen die je wilde
bewaren. Je gooide deze niet zomaar weg, ‘da’s toch zund’, dus bewaren! Wie weet kan je het later nog
gebruiken of er iemand blij mee maken.
Uit de inrichting van een woning en de zolder,
kan je veelal afleiden hoe groot de
belangstelling is voor het verleden. Nu lijkt het
verleden in huis bij de generatie jonger dan
vijfendertig jaar verder weg dan ooit. Zij lijken
meer bezig met vandaag en morgen. Hun
interieur is modern en kaal en er staat amper
iets oud. Wie woont er, net als vroeger, nog in
het huis van zijn voorouders? Dat was ooit
heel vanzelfsprekend. Op de zolder van een
dergelijke familiewoning bleef er ook van alles
bewaard. Het was een opbergruimte waar
afgedankte spullen generaties overleefden.

Gryts Rikkerink uit Oss speelt met veel overgave met ‘oud’
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Alles op deze zolder kon door een volgende generatie worden herontdekt. Nu krijgen zij daar nog amper
de kans toe. Tegenwoordig wordt het huis van de voorouders verlaten en leeggehaald. Veel
interessante gebruiksvoorwerpen verdwijnen in de container, rommelmarkt of kringloopwinkel. De
rommelzolder van toen krijgt een nieuwe functie als extra slaapkamer of hobbyruimte. Het opsparen en
hergebruik van gebruikte goederen is niet meer van deze tijd. Nee, hergebruik lijkt wel een teken van
armoede of gierigheid. In onze moderne wegwerpmaatschappij koopt men liever iets nieuws. De
jongeren vertrekken door studie naar andere streken en wonen vaak in kleine studentenflats, waar
nauwelijks plek is om iets te bewaren. Er zijn meer echtelijke scheidingen dan vroeger en bij elke
scheiding verdwijnen weer massa’s spullen.
Vijf generaties in beeld
Het Erfgoedlokaal heeft de afgelopen maanden vele zolders bezocht en daar gebruiksvoorwerpen
gevonden van de ‘Zund’ generatie. Voorwerpen die vijf generaties omvatten uit het huishouden,
speelgoed, kledingstukken, schoolspullen, diverse verzamelingen, foto’s, boeken, kortom teveel om op

te noemen. Allemaal spullen die een verhaal hebben of een herinnering aan het verleden, die de moeite
waard zijn om bewaard te blijven. Het geheel wordt aangevuld met historische filmbeelden en
gezelligheid met een praatje aan onze koffietafel. Bezoek het Erfgoedlokaal in de komende
winterperiode en geniet van de zolder van de ‘zund’ generatie.
Informatie:
Het Erfgoedlokaal is gehuisvest in de voormalige kloosterboerderij links naast Klooster Bethlehem aan het
Kerkplein. Iedere eerste zondag van de maand van 11.00 tot 15.00 uur geopend. Bezoek in groepsverband
buiten de gebruikelijke openingstijden is mogelijk, alleen op afspraak.
Deze tentoonstelling is te bezichtigen op zondag: 3 december, 7 januari, 4 februari, 4 maart en 1 april 2018.
Voor verdere informatie bezoek de website: www.harenonsdorp.nl .
Entree
€ 2,00 per persoon. Vrienden van het Erfgoedlokaal en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang.

