De Tijdcapsule
Als zijn broer Theo Martien
Holthuysen niet gewezen had op de
ingegraven tijdcapsule met daarin
gedachten over grensoverschrijdende
projecten bij eethuis De Diepen dan
had de capsule er wellicht honderd
jaar later nog ongeopend in de grond
gezeten.
Nu is die in het kader van de viering
70 jaar bevrijding van Gennep op
Bevrijdingsdag 5 mei opgegraven en
heeft die samen met het
bevrijdingsvuur een rondtocht door de
gemeente Gennep gemaakt. Na
aangevuld te zijn met nieuwe
overdenkingen is deze tijdcapsule
opnieuw op dezelfde plek begraven. Het is de bedoeling dat deze tijdcapsule over tien jaar tijdens
de viering van 80 jaar bevrijding van Gennep opnieuw wordt opgegraven en geopend.
Deze tijdcapsule was in het jaar 2000 een belangrijk element in het publieke kunstproject 'Holland
Border Walk 2000'. Twee kunstenaars uit Amsterdam ondernamen dat jaar een 110 dagen
durende voettocht langs de grenzen van Nederland en begroeven in tien grensgemeenten een
capsule met daarin persoonlijke overdenkingen van mensen over het onderwerp grenzen. Het feit
dat in 1992 de landsgrenzen waren opengesteld, bracht de kunstenaars op dit idee. Want
Nederland kent immers een lange geschiedenis als het gaat om het doorkruizen van grenzen op
cultureel, economisch en politiek gebied. Gennep was toen een van de grensgemeenten waar zo'n
tijdcapsule werd begraven. De bedoeling was dat na tien jaar - dus in 2010 - deze tijdcapsule zou
worden opgegraven en de inhoud op tien verschillende locaties in Nederland zou worden
tentoongesteld. Er zou zelfs een boek hierover verschijnen . . . .
Van dit laatste is niets meer terecht gekomen. Ook van het Amsterdamse kunstcollectief is niets
meer vernomen. Als Martien Holthuysen en als lid betrokken bij de commissie 70 jaar bevrijding
geïnformeerd is over de tijdcapsule rijpt bij hem het idee om de tijdcapsule in het programma van
5 mei op te nemen. En nadat uit navraag bij de gemeente blijkt dat daar niets meer over het project
terug te vinden is, wordt de capsule geadopteerd door de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek,
waarvan Martien tevens voorzitter is. Vervolgens is de capsule dit jaar op 5 mei opgegraven en
heeft deze, net als het Bevrijdingsvuur, alle dorpen van de gemeente Gennep aangedaan. Daar
werden overdenkingen uit de capsule van tien jaar terug voorgelezen en konden verenigingen en
inwoners nieuwe overdenkingen, tekeningen en gedachten toevoegen. Uiteindelijk bevat de
tijdcapsule nu inclusief de 17 eerdere overdenkingen nu circa 80 bijdragen. Martien: "Het is de
bedoeling over tien jaar bij de viering van 80 jaar bevrijding van Gennep de capsule
opnieuw op te graven en te kijken wat er van die overdenkingen is uitgekomen."
Een van de overdenkingen stamt van voormalig burgemeester Marlies de Loo en bevat een wens
die aan eeuwigheidswaarde nimmer zal inboeten. Zij sprak in 2000 namelijk de wens uit dat de
voortschrijdende technologische en politieke ontwikkelingen die naar het zich laat aanzien geleid
zullen hebben tot vervaging van de grenzen ook geleid mogen hebben tot verruiming van de
menselijke geest. En tot meer respect en tolerantie voor elkaar en elkaars standpunten waardoor
onze (ook Gennepse) samenleving er rijker van is geworden.
Maas- en Niersbode, 8 juli 2015, Frans Thonen
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