
HARMEN DE HOOP

MUSEUM



Waarom zijn er musea? Waarom onttrekken we kunstwerken 
en gebruiksvoorwerpen aan hun dagelijkse omgeving en 
stellen we ze tentoon in een apart gebouw?
 
De maatschappij verandert en de opvattingen over het nut 
en de functie van musea veranderen. 

Volgens sommigen is de primaire taak van een museum 
het zorgvuldig bewaren van artefacten uit het verleden,
een plek voor reflectie. Anderen zien de musea eerder als 
onderdeel van de entertainmentindustrie, een plek voor een 
leuk dagje uit.  



Doorsnee burgers kregen een aanbod of een oproep in de 
bus om deel te nemen aan een (fictief) evenement in of rond 
een plaatselijk museum. 

Door de flyers kregen museumstukken virtueel weer even 
hun gebruiksfunctie terug.

Door specifieke museumstukken te noemen probeerden de 
flyers de nieuwsgierigheid te prikkelen en mensen naar het 
museum te lokken.

Op een impliciete manier geven de (fictieve) evenementen 
ook commentaar op maatschappelijke ontwikkelingen buiten 
het museum.



RIJKSMUSEUM VOLKENKUNDE
LEIDEN





In de ‘goede’ buurten van Leiden werd een flyer verspreid die de bewoners 
opriep om naar een (fictieve) demonstratie te komen om twee beelden uit 
het voormalig ‘Nederlands-Indië’ voor Nederland te behouden.



Molukkers hebben aangekondigd dat ze 
op 4 oktober gaan deMonstreren voor 
het rijksMuseuM van volkenkunde 
omdat ze de teruggave eisen van hun 
voorouderbeelden! Het gaat om de 

wereldberoeMde beelden ‘werwat & 
dochter’ die in 1913 door een Militaire 

coMMandant naar nederland zijn 
gebracht. En nu eisen de Molukkers die 
beelden weer op om ze terug te plaatsen op 
het eiland kai kecil zodat de bewoners er 
weer offers kunnen brengen! Maar dat is echt 
een belachelijk idee! Het is gewoon een 
truc om die waardevolle beelden in hun 
bezit te krijgen! Als elk volk op die manier 

zijn spullen gaat opeisen dan is het museum 
binnenkort leeg! Alleen een museum gaat 

zorgvuldig om met zulke kunstschatten! 
Daarom moeten ‘werwat & dochter’
in Nederland blijven! Laat ook uw steM 

horen voor behoud van ons erfgoed! 

Kom ook naar de:
grote tegendeMonstratie 

Zaterdag 4 oktober 
om 13.00 uur 

rijksMuseuM van volkenkunde







Werwat & dochter, Kai-eilanden, Hout.



Informatiepaneel in museum.





SPEELGOEDMUSEUM
DEVENTER





In de wijken buiten het centrum van Deventer werd huis aan huis een folder 
verspreid, die de sluiting van het speelgoedmuseum en de (fictieve) verkoop 
van de collectie aankondigt.



OPHEFFINGS
UITVERKOOP

OP VERTOON VAN DEZE FOLDER 50% EXTRA KORTING.

te weinig bezoekers!

speelgoedmuseum
brink 47, deventer.

zaterdag 22 november

speCtaCulaire

niet rendabel genoeg!

daarom

geeF
Het

speelgoed
een

tweede 
leven!

HistorisCH speelgoed
voor bodempriJzen!

laat uw kinderen weer spelen 
met eCHt speelgoed!

ook sinterklaas 
slaat ziJn slag!

na de sluiting van Het HistorisCH museum
gaat nu ook Het speelgoedmuseum diCHt! 







Informatie op website van Deventer musea.



Pagina uit een onderzoeksrapport van de Gemeente Deventer.





LETTERKUNDIG MUSEUM
DEN HAAG





Een flyer die mensen opriep om mee te doen aan een (fictieve) pijprook-
wedstrijd met een pijp uit de collectie van het Letterkundig Museum werd 
verspreid op diverse parkeerterreinen in Den Haag.



Godfried Bomans
Pijprookwedstrijd

Ook dit jaar organiseert het Letterkundig Museum  
de Nationale Godfried Bomans Pijprookwedstrijd. 

Op maandag 22 december wordt om 10.00 uur de 
originele pijp van Godfried Bomans uit de vitrine 
gehaald en mogen alle deelnemers ons laten zien 
hoe lang ze de pijp brandend kunnen houden. 

Wilt u weer eens in een beschaafde omgeving een 
smakelijke pijp kunnen roken, schrijf u dan nu in: 
info@letterkundigmuseum.nl.

Kom 22 december naar het Letterkundig Museum, 
Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag 

DOE MEE EN WIN 5.000 EURO

Tijdens de kerstvakantie is het Letterkundig Museum ook op maandagen geopend.
Het Letterkundig Museum wordt gesponsord door Imperial Tabacco Nederland.



Reglement voor internationale kampioenschappen pijproken.

Het doel van de wedstrijd is om de individuele deelnemers of teams zo lang mogelijk een pijp te laten roken
zonder deze opnieuw aan te steken en vast te stellen wie dit het beste lukt. Iedere deelnemer wordt geacht

dezelfde hoeveelheid tabak te gebruiken, een identieke pijp en een pijpenstopper.

Artikel 1
Alleen personen boven de achttien jaar mogen aan de wedstrijd deelnemen.

Artikel 2
Deelnemers mogen alleen de tabak gebruiken die door de organisatie van de wedstrijd is verkozen.

Artikel 3
De organisatie verschaft de deelnemers de pijp die tijdens de wedstrijd gebruikt gaat worden.

Artikel 4
De hoeveelheid tabak die per deelnemer wordt gebruikt is vastgesteld op drie gram.

Artikel 5
Op een signaal van de wedstrijdleider reikt de tijdwaarnemer aan elke deelnemer één pijpstopper uit en één zakje tabak.

Artikel 6
Zodra de wedstrijdleider het startsignaal geeft, mogen de deelnemers het zakje tabak openen 

en hebben zij vijf minuten de tijd om de pijp te stoppen .

Artikel 7
De tabak mag uitsluitend tijdens deze voorbereidingstijd verkruimeld worden.

Artikel 8
De deelnemers mogen de tabak op geen enkele wijze bevochtigen.

Artikel 9
De deelnemers mogen geen enkele toevoegingen zoals kalk, filter of andere materialen in de pijp stoppen.

Artikel 10
Na de toegestane vijf minuten zal de tijdwaarnemer de overgebleven tabak verwijderen.

Artikel 11
Op een signaal van de wedstrijdleider mogen de deelnemers de pijp aanstelen en wordt de tijdwaarneming ingeschakeld.

Artikel 12
De deelnemers krijgen één minuut om de pijp aan te steken, gebruikmakend van één of twee lucifers.

Artikel 13
Het is niet toegestaan de pijp brandend te houden door in de pijpenkop te blazen, noch door de mond noch door de neus. 

Deze acties zijn reden tot diskwalificatie.

Artikel 14
Deelnemers mogen de as van hun pijp verwijderen, maar tabak die daarbij uit de pijp valt 

mag niet terug in de pijp worden gestopt.

Artikel 15
De deelnemer wiens pijp uit gaat, geeft dat onmiddellijk door aan de tijdwaarnemer.

Artikel 16
De jury wijst de winnaar aan. Het oordeel van de jury is bindend.

Kopie van officieel reglement voor pijprookwedstrijden op de achterkant van de flyer.







Een grammofoonplaat in dezelfde vitrine.

De pijp van Godfried Bomans in het museum.





MUSEUM WILLET-HOLTHUYSEN
AMSTERDAM





De bewoners van de Bijlmermeer kregen een flyer in de bus met het 
aanbod om gratis een (fictieve) les in goede manieren bij te wonen in 
Museum Willet-Holthuysen.



Schrijf je nu in voor de gratis introductieles:
info@willetholthuysen.nl

EXCLUSIEF AANBOD VOOr BEwONErS BIjLmErmEEr:

GOEDE mANIErEN kUN jE LErEN!

Hoe maak je een geslaagde eerste indruk? In welke volgorde 
stel je mensen aan elkaar voor? Wanneer overhandig je een 
visitekaartje? Hoe gedraag je je tijdens een twaalfgangen diner?  
Alle omgangsvormen die je nodig hebt om succesvol te zijn kun je 
leren in Museum Willet-Holthuysen.
 
Bewoners van de Bijlmermeer kunnen op zondag 22 maart van 
13.00 uur tot 17.00 uur gratis de introductieles van de cursus 
Etiquetteregels van de Elite  volgen in Museum Willet-Holthuysen.  
In de verschillende stijlkamers van het museum aan de Herengracht 
leer je hoe je je hoort te gedragen:

In de Eetkamer worden de basisprincipes van goede tafelmanieren 
gedemonstreerd en wordt je uitgelegd hoe je correct omgaat met 
het 275-delig servies. In de Damessalon krijg je les in de juiste 
omgangsvormen tijdens recepties en andere officiële gelegenheden 
en in de Herenkamer wordt je geleerd hoe je op aangename wijze 
een beschaafde conversatie voert over kunst en politiek.







Informatiefolder van Museum Willet-Holthuysen





MUSEUM CATHARIJNECONVENT
UTRECHT





In alle buitenwijken van Utrecht werd een flyer verspreid met de oproep om
op 21 september naar het Museum Catharijneconvent te komen voor een 
(fictieve) gebedsdienst bij het beeld ‘Jesus als Salvator Mundi’.



Steeds meer oorlogen om ons heen, een economische

crisis die niet meer voorbijgaat, en een dodelijk virus

vanuit Afrika naar ons op weg: 

 

alleen Jezus kan de wereld redden

Kom daarom Zondag 21 september om 15.00 uur naar de 
Utrechtzaal van Museum Catharijneconvent om samen te 

knielen voor JEZUS ALS SALVATOR MUNDI en Hem te 
vragen ons de genade van Zijn Vrede te schenken. 

Er kan alleen vrede in de wereld zijn als we ons door Jezus
laten aanspreken en leven in de Geest van het evangelie.

Laten we daarom samenkomen in Zijn aangezicht en 
bidden dat Zijn Rijk van vrede spoedig komen zal. 

ZONDAG 21 SEPTEMBER 15.00 UUR 
MUSEUM CATHARIJNECONVENT







Jesus als Salvator Mundi, ca. 1500 - 1530. Eikenhout.





TEYLERS MUSEUM
HAARLEM





In Haarlem werd een flyer verspreid voor een (fictief) esotherisch evenement 
in het Teylers Museum.



Wat is kristaltherapie? 
Het is de wetenschap van helende stenen. 

Een zachtaardige manier van geneeskunde, die de energie 
van kristallen gebruikt om het evenwicht in het organisme te 

herstellen en te harmoniëren. Ieder kristal heeft zijn eigen 
specifieke energetische trilling. Deze energetische trilling 

resoneert met, of transformeert de trilling van de cellen in 
ons lichaam. Kristalbehandelingen brengen het energieveld 

van ons lichaam in balans en harmoniseren de werking van de 
chakra’s, om zo het algehele gevoel van welzijn te bevorderen 
en het zelfgenezend vermogen van ons lichaam te vergroten.

Op woensdag 21 januari kun je jouw energiesysteem op een 
eenvoudige manier weer in balans brengen. Op die dag opent 
het Teylers Museum in de Ovale Zaal de vitrinekasten met 

de oudste en krachtigste kristallencollectie van Nederland 
voor ons. De grote hoeveelheid edelstenen en de bijzondere 

samenstelling van de collectie zorgen er voor dat het aura en 
de chakra’s van elke bezoeker binnen korte tijd gereinigd en 

opgeladen worden. 

Het effect van helende stenen is direct en zonder 
bijwerkingen. Daardoor is het geschikt voor iedereen. 

Breng je lichaam, geest en ziel in samenklank:
 

Teylers Museum,
Spaarne 16, Haarlem 

21 januari 2015

KRISTALTHERAPIE
VOOR IEDEREEN! 













FICTIEF N.S.B. MUSEUM
UTRECHT



Voormalig hoofdkantoor van de NSB - Maliebaan 35, Utrecht.



In alle wijken rond het voormalige hoofdkantoor van de NSB in Utrecht werd 
een flyer verspreid met het verzoek materiaal uit te lenen of te schenken 
aan een nieuw (fictief) NSB-museum.



MUSEUMNSB
Maliebaan 35
3581 CC Utrecht

Binnenkort wordt in het voormalige hoofdkantoor van de Nationaal-Socialistische Beweging 
het N.S.B.-museum geopend. Het museum zal niet alleen de geschiedenis tonen van de 
N.S.B. vanaf de oprichting in Utrecht in december 1931 tot de opheffing in 1945, maar ook 
aandacht schenken aan de lotgevallen van de (klein)kinderen van N.S.B.-ouders na de Tweede 
Wereldoorlog.

Onder historici is ‘de oorlog’ niet meer een eenduidig moreel ijkpunt. Men denkt nu minder 
in termen van ‘goed’ en ‘fout’. Er is meer onderzoek naar de beweegredenen, ook van ‘foute’ 
Nederlanders. Het museum zal daarom ook onbekende aspecten van dat verleden belichten. 
Zo weten veel mensen niet dat de N.S.B. in eerste instantie geen anti-semitische partij was, 
er waren zelfs veel middenstanders met een Joodse achtergrond lid, maar dat pas tijdens de 
bezetting de anti-semitische leden de overhand kregen. Verder is men vergeten dat de N.S.B. 
voor de oorlog een uitgesproken vaderlandslievende en oranjegezinde partij was. 

Een aparte afdeling van het museum zal de verhalen van de (klein)kinderen van N.S.B.-ouders 
behandelen. Hoe ze na de oorlog aan de ene kant gewoon nog van hun ouders hielden, zoals 
alle kinderen, maar hoe ze daarnaast te maken hadden met het maatschappelijke oordeel over 
diezelfde ouders, waardoor ze het gevoel kregen dat ze eigenlijk niet mochten bestaan en zich 
altijd moesten verstoppen.

Het N.S.B.-museum zal kunnen beschikken over veel fascinerende objecten en documenten 
uit de depots van toonaangevende musea in Nederland. Maar door het jarenlange taboe op 
de Nationaal-Socialistische Beweging is veel materiaal verloren gegaan of nooit door musea 
verzameld. 

Daarom vragen we ook uw hulp:

Heeft u nog N.S.B.-memorabilia (zoals insignes, vlaggen, lidmaatschapkaarten etc.) op zolder 
liggen? Of heeft u misschien dagboeken of brieven van familieleden die bij de N.S.B. waren? 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u die documenten en objecten zou willen uitlenen of 
schenken aan het nieuwe N.S.B.-museum. 

U kunt het zelf langs komen brengen of u kunt het opsturen naar:

N.S.B. MUSEUM
Maliebaan 35
3581 CC Utrecht







Berichtgeving op nieuwswebsites:





Reactie Maliebaan 35
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