
Onder de titel Georges Simenon... Parcours van een Belgische 

schrijver loopt er tot 24 februari in Brussel een tentoonstelling over 

Georges Simenon, de geestelijke vader van commissaris Maigret. De 

tentoonstelling volgt in acht delen het chronologisch overzicht van het 

leven en het werk van Simenon. De tentoonstelling bevat naast een 

160 brieven en manuscripten van Georges Simenon ook een 20-tal 

geschriften van zijn tijdgenoten (o.a. Gide, Sartre, Cocteau, Céline) of 

favoriete auteurs (Balzac, Flaubert, Verne, Dumas).  

 
Brussel is sinds deze maand een museum rijker: het Museum voor 

Manuscripten en Letteren, een Belgische dependance van het Parijse 

Musée des Lettres et Manuscrits. Het museum bevat brieven en 

geschriften van bekende schrijvers, schilders, componisten, maar ook 

van wetenschappers en politici. Om het museum onder de aandacht van 

het grote publiek te brengen opent het zijn deuren met een 

tentoonstelling over Georges Simenon. Het museum is ondergebracht in 

een prestigieus pand in de Koningsgalerij 1.  

 
Met het openen van het Museum voor Manuscripten en Letteren wordt 

belangstelling aangewakkerd bij een brede laag van de bevolking voor 

oude manuscripten, die normaal gezien enkel op aandacht kunnen rekenen 

van een heel kleine groep van verzamelaars. Door het verbreden van die 

belangstelling, groeit ook de vraag naar dergelijk materiaal en waar de 

vraag stijgt naar een product waarvan het aanbod ongeveer stabiel blijft, 

stijgen de prijzen. Het openen van een museum is dus een manier om de 

markt van oude manuscripten te stimuleren. 

Door de markt van manuscripten en oude brieven te stimuleren, wordt 

investeren in deze documenten interessanter: de kans op het realiseren 

van meerwaarden bij verkoop wordt reëel. Bovendien zijn deze 

meerwaarden, net zoals alle meerwaarden op kunstwerken, vrij van 

belasting, indien ze gerealiseerd worden in het kader van het goed 

beheer van het privépatrimonium en niet als handelaar. Ook kunnen 

deze documenten gebruikt worden voor het betalen van erfenisrechten. 

Meerwaarden en fiscale vrijstelling bevorderen de verdere ontwikkeling 

van deze markt.  

De man achter de schermen, Gérard Lhéritier, oprichter van het 

Museum  voor Manuscripten en Letteren heeft een bedrijf met de 

naam Aristophil, dat potentiële kopers van oude manuscripten en 

brieven bijstaat met raad en daad en hij kan ook zorgen voor een 

adequate bewaring van deze documenten. Het museum kan gezien 

worden als onderdeel van zijn marketingcampagne. Het is – neem 

ik aan - een winstvolle manier van zakendoen en in die zin zou het 

een voorbeeldfunctie kunnen hebben in de lessen economie. Maar 

of de overheid blij is met dergelijke papieren als betaling van 

belastingen, weet ik niet.   

 


