
(BERLIJN, DUITSLAND)

‘Het drukst bezochte museum

van Berlijn’ noemt dit museum

zich. De stoere uitspraak is ove-

rigens gebaseerd op de hoeveel-

heid bezoekers per vierkante

meter vloeroppervlak. Daarvan

heeft het piepkleine museum er

niet zoveel. De bewering zou dus

zomaar waar kunnen zijn.

Wat je zoal tegenkomt in het

Museum der Unerhörten Dinge?

Een ijzerbroodje uit Tsjernobyl

bijvoorbeeld. Dat wil zeggen, een

enigszins op een brood gelij-

kende klomp ijzer, die ontstaan

is bij het ongeluk met de kern-

centrale van deze stad in de Oe-

kraïne. De intense hitte die daar-

bij vrijkwam, heeft ijzer doen

smelten waarna het in een holte

is gelopen. Daar is het in zijn

nieuwe vorm gestold.

Bij de vacht van een bonsai-her-

tje staat te lezen dat de bonsai-

cultuur in Japan zijn

hoogtepunt beleefde tus-

sen 1710 en 1790. Naast

boompjes werden er ook

piepkleine hertjes, reeën en

zwijntjes gefokt. Veel groter

dan 7 to 12 centimeter wer-

den die niet.

Ook fraai is het verhaal beho-

rend bij een rendiergewei.

Dat begint in 1913 toen in de

Spaans-Portugese grensstreek

een onbekend dier werd dood-

geschoten. Het bleek een ren-

dier te zijn. Onderzoek wees

uit dat het gewei van het beest

gedurende een jaar naar

binnen gegroeid

was,

waar-

door de herse-

nen in de verdruk-

king raakten. Die druk

wekte bij het rendier een

permanent gevoel van kou op,

wat hem aanzette warmere stre-

ken op te zoeken.

Mysterieus is het allemaal

zeker, met titels als ‘Het

geheim van de zwarte veer

uit Santo Domingo de la Cal-

zada’, ‘Hoe Edel-

weiß beroemd

werd’, ‘De witte rode

wijn uit Italië’ en ‘De

steen waar Petrarca op heeft

gezeten’.

,,Ik leen mijn oor aan onopge-

merkte voorwerpen en laat ze

spreken,” aldus museumdirec-

teur Roland Albrecht die ook

conservator, portier, suppoost

en gids is. ,,Wat ik op-

vang, test ik, want de

voorwerpen schep-

pen nog wel eens een beetje op.

Zelfs leugentjes zijn niet hele-

maal uitgesloten...”

Het is maar dat u het weet.

museumderunerhoertendinge.de
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Musea met merkwaardige

collecties, er zijn er ge-

noeg. Duitsland heeft het

Curryworstmuseum binnen

zijn grenzen, maar ook het

Vingerhoedmuseum en één

van de twee Tandpastamu-

sea. De andere vind je in de

Verenigde Staten. En als je
daar dan toch bent kun je

gelijk het Vibratormuseum,

het Prikkeldraadmuseum,

het Parapluhoesmuseum

en het Zwervermuseum

bezoeken. Voor het Hon-

denriemmuseummoet je

naar Engeland, het Serie-
moordenaarmuseum vind

je in Italië, het Toiletpot-
museum ligt in India, en
het Penismuseum is geves-

tigd op IJsland.
Dan zijn er de musea die

niet bestaan, althans niet in

het echt. Wie ze wil bezoe-

ken zal het internet op
moeten. Bijvoorbeeld voor-

het Kotszakkenmuseum,

het Museum van Publieke

Telefoons en het Gettho-

blastermuseum.

De absolute musealemust

see is wel de International

Friendship Exhibition Hall

in Noord Korea. Dit enorme

museum herbergt 90.000

kitscherige cadeaus die

president-tot-in-de-eeu-

wigheid Kim Il Sung gekre-

gen heeft. De collectie is al

net zo bizar als de in 1994

overleden Kim die, dood en

wel, nog steeds heel offici-

eel president in functie is.

(VLEDDER, NEDERLAND)

Wat doe je als je erachter komt
een vervalst kunstwerk te bezit-
ten? Je maakt van de nood een
deugd en begint het Museum
van Valse Kunst. Althans, dat
deed Henk Plenter. Het kunst-
werk dat aanleiding gaf tot het
museum was een lithografie van
Matise. Deze bleek na een inval
in het atelier van kunstenaar
Geert Jan Jansen (foto) van
diens hand te zijn. Een klassiek
voorbeeld van een vervalsing.
De vervalsingswereld zit echter
heel wat diverser in elkaar. Wat

te denken van een werk waarvan
zowel Karel Appel als Geert Jan
Jansen beweren de maker te
zijn. Of de methodes van Jean-
Baptiste Corot. Deze Franse
landschapsschilder signeerde
zonder schroom werk van leer-
lingen en bevriende kunste-
naars.
Maar je hebt altijd baas boven
baas. Geen enkele kunstenaar
was zo behulpzaam bij het ver-
valsen van zichzelf als Salvador
Dalí. Voor zijn Franse uitgever
signeerde hij lege vellen papier
voor 10 dollar per stuk. Die kon-
den dan later door anderen be-

drukt worden met Dalí-achtige
voorstellingen. De signeer-
manie stopte pas toen de dou-
ane een vrachtwagen aanhield
met 40.000 door Dalí gesig-
neerde blanco vellen papier.

En dan zijn er
nog de ver-
valste verval-
singen. In die
categorie bezit
het museum
een schilderij
dat is gesig-
neerd met
de naam van
meester-ver-
valser Han van
Meegeren. Het
is alleen niet

door hem gemaakt.
Oh ja, er kan ook nog getrouwd
worden in het prachtige pand
van het Museum voor Valse
Kunst. Voor het echie.
museums-vledder.nl

(BRUGGE, BELGIË)

Een Frietmuseum in België. Het

is zo voor de hand liggend dat

lange tijd geen Belg op het idee

kwam er een te beginnen. In

2008 kwam het er dan toch van.

Uitgerekend het jaar dat door de

Verenigde Naties werd uitgeroe-

pen tot het jaar van de aardap-

pel.

Het bestaansrecht van het mu-

seum is een document uit 1680

waarin te lezen valt hoe bewo-

ners van Dinant en Namen aard-

appelen in reepjes sneden en

bakten. Dat deden ze als de

Maas dichtgevroren was en er

niet gevist kon worden. Die ge-

bakken reepjes aardappel leken

wel een beetje op vis meende

men, en met een beetje fantasie

smaakte het er zelfs naar.

Ook de Fransen claimen de crea-

tie van het frietje, maar kunnen

geen documenten overleggen

waar dat uit blijkt. En dus

mogen de Belgen zich de trotse

uitvinders noemen. Helemaal

met lege handen staan de Fran-

sen niet; de uitvinding van de

patatkraam wordt wél aan hen

toegeschreven.

Zeker 10.000 jaar zit er tussen

het moment dat de eerste Peru-

aanse indiaan een aardappel in

zijn mond stopte en wij massaal

aan de patat gingen. Een gelukje

voor het museum, want door die

lange historie valt er ontzettend

veel te vertellen over de hete

aardappelstokjes.

Het Frietmuseum bezit bijvoor-

beeld een hele hoop aardappel-

soorten met bizarre vormen en

kleuren. Maar er valt ook een

ruim assortiment aan snijge-

reedschap en frituurpannen te

bewonderen en er is een flinke

collectie beelden, tekeningen en

schilderijen met het patatje in

de hoofdrol, de zogenoemde

frietkunst. Ook aan friethumor

en frietrock wordt aandacht be-

steed.

En natuurlijk eet je hier patat

friet zoals hij hoort te zijn. Het

Frietmuseum mag met recht een

vet museum worden genoemd.

frietmuseum.be/nl

Patatekes

MuseumvanOngehoordeDingen

Nog veel
meer maffe
musea

Vervalste valse kunst


