
Het woord ‘thuis’ roept bij iedereen 
speciale gevoelens op. Het  
Stadsmuseum Zoetermeer onderzoekt 
de belevingswereld van bewoners en 
heeft ze gevraagd tijdens de tentoon-
stelling ‘Give & Take’  voorwerpen te 
schenken die laten zien wat ‘thuis’ kan 
betekenen in Zoetermeer. Het resul-
taat is de Collectie Zoetermeer 2008.
 
Tijdens het vervolgproject   
‘De Wonderkamer van Zoetermeer’ 
gaan beeldend kunstenaars, schrijvers, 
wetenschappers en museumprofes-
sionals samen met publiek de Collectie 
Zoetermeer 2008 onderzoeken. Het 

project gaat over de persoonlijke en 
algemene betekenis van voorwerpen 
en verhalen. Wat meestal achter de 
schermen plaatsvindt, gebeurt tijdens 
De Wonderkamer van Zoetermeer 
openbaar in een serie ateliers, master-
classes en een slotdebat. U kunt zich 
inschrijven voor een of meer onderde-
len van het programma en u bent van 
harte welkom om tijdens de openings-
tijden de resultaten van de ateliers en 
masterclasses te komen bewonderen 
in het Stadsmuseum Zoetermeer.

Stadsmuseum Zoetermeer
Gastcurator Jacqueline Heerema
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Voor 120.793 inwoners betekent Zoetermeer ‘thuis’



Ateliers 
Het museum wordt een verhalentheater. De 
dingen om ons heen hebben een verhaal. In het 
dagelijkse leven ontwikkelen we een persoonlijke 
omgang met de voorwerpen waarmee we ons 
omringen. Deze persoonlijke wijze om er mee om 
te gaan, kleurt onze kijk erop. In het beschrijven 
van voorwerpen uit de Collectie Zoetermeer 2008, 
gaat u samen met kunsthistoricus André Koch 
proberen om deze gekleurde relatie in woorden 
vast te leggen. Of u neemt deel aan het atelier 
van kunstenaar/performer Adriaan Nette. Nette 
speelt een rol die hem in staat stelt te vertellen, 
te vragen en te tonen. Hij speelt met publiek het 
spel van verbeelding en werkelijkheid, van idee 
en waarneming, van hier en daar, van echt en nog 
echter. 

Wanneer? 
Woensdagavond 4 maart 19 – 22 uur
Aanmelden: 079-3164735 of 
info@stadsmuseumzoetermeer.nl

Masterclass 
Mensen bedenken, maken en verbeteren 
dingen, ze kopen, koesteren en bewaren ze, 
veronachtzamen ze, verwaarlozen ze en danken  
ze af. Altijd en overal. De Vlaamse filosofe  
Ann Meskens geeft in de masterclass Lief Ding 
een inleiding over het koesteren van oude 
keukentafels, nieuwe dvd-spelers en een stijlvolle 
staanlamp. 

Wanneer?
Woensdagmiddag 11 maart 14 – 16 uur
Aanmelden: 079-3164735 of 
info@stadsmuseumzoetermeer.nl

 

Ateliers
Het museum wordt een podium voor de Collectie 
Zoetermeer 2008. Tijdens het ‘objectspeeddaten’ 
kunt u onder begeleiding van kunstenaar/
tentoonstellingsontwerper Ton of Holland de 
voorwerpen een nieuwe onderlinge relatie laten 
aangaan, in wisselende composities. Aansluitend  
kunt u de lezing ‘Volgestouwde ruimtes, 
voortwoekerende stapelingen’ van kunstenaar 
Marjan Teeuwen bijwonen. In haar werk staat 
de tegenstelling tussen enerzijds afbraak en 
anderzijds opbouw centraal: de onbedwingbare 
natuurwet van schepping en verwoesting. 
 
Wanneer?
Zondagmiddag 29 maart 13 – 17 uur
Aanmelden: 079-3164735 of
info@stadsmuseumzoetermeer.nl

Masterclasses
Etnoloog Gerard Rooijakkers is verbonden aan het 
Meertens Instituut, dat de Nederlandse taal en 
cultuur bestudeert aan de hand van de rituelen 
van het alledaagse leven. Hij doet geen onderzoek 
naar identiteit, maar naar de constructie 
ervan. Zijn masterclass gaat over identiteit en 
mythevorming. Aansluitend vertelt kunstenaar 
Birthe Leemeijer over haar projecten waarin het 
publiek een belangrijke rol speelt. Zo realiseerde 
zij in Dordrecht het Museum voor achtergelaten 
dingen. 

Wanneer?
Donderdagavond 16 april: 19 – 22 uur
Aanmelden: 079-3164735 of
info@stadsmuseumzoetermeer.nl

Ateliers 
Het museum wordt een fotostudio en 
registratieatelier. Neem uw camera mee naar de 
fotostudio in de museumzaal van fotograaf  
Eric van Straaten en werk mee om de vele 
verschillende objecten in beeld vast te leggen.   
Of registreer als een ware museumconservator de 
objecten onder leiding van museumconsulente 
Kirsten de Vries.

Wanneer? 
Donderdagavond 5 februari:  19 – 22 uur 
Donderdagavond 12 februari: 19 – 22 uur
Aanmelden: 079-3164735 of  
info@stadsmuseumzoetermeer.nl

Masterclasses 
Schrijver/dichter K. Schippers geeft een 
masterclass ‘Kijken’ en wandelt met u door zijn 
rijke oeuvre. K. Schippers is een eigenaardige 
schrijver. Hij is namelijk geen verteller, maar een 
kijker.  Aansluitend geeft kunstenaar/publicist  
Sjaak Langenberg een masterclass 
‘Geschiedvervalsing’. Langenberg ‘heeft niets met 
spullen’, maar wel met de valse gedaante waarin 
ze zich aan ons voordoen. In de masterclass laat hij 
aan de hand van verschillende projecten zien hoe 
er wordt gegoocheld met identiteiten. 

Wanneer?
Zondagmiddag 8 februari:  13 – 17 uur 
Aanmelden: 079-3164735 of
info@stadsmuseumzoetermeer.nl

Masterclasses
Wat is een object? Wat is een object in de context 
van een museum? In zijn bijdrage gaat museoloog  
Peter van Mensch in op de ‘informatiestructuur’ 
van objecten. Beleven we een object in  een 
museum anders dan een object in zijn ‘normale’ 
bestaan? Zo ja, hoe komt dat? Aansluitend gaan 
erfgoedspecialisten Tessa Luger en  Arjan Kok 
met u in gesprek over de waarde van de objecten 
die inwoners van Zoetermeer aan het museum 
hebben gegeven. Aan de orde komt de relatie 
tussen persoonlijke en algemene waarden van 
erfgoed. Zit de waarde van deze objecten niet 
vooral in de verhalen van de mensen, in wat 
Zoetermeerders aan elkaar en aan anderen te 
vertellen hebben? 
 
Wanneer?
Woensdagmiddag 18 maart 2009 13 – 17 uur
Aanmelden: 079-3164735 of
info@stadsmuseumzoetermeer.nl

Het museum is gedurende De Wonderkamer 
van Zoetermeer langzaam getransformeerd. De 
objecten uit de Collectie Zoetermeer 2008 zijn 
verrijkt met foto’s, citaten, beschrijvingen en in 
een nieuwe onderlinge samenhang gebracht. 

Slotdebat
Michelle Provoost van het International New Town 
Institute zal een korte toelichting geven op het 
fenomeen New Town.

Max Meijer van TiMe Amsterdam maakt samen 
met u en ondermeer wethouder van cultuur  
Pieter Smit,  de balans op tijdens het slotdebat. 
Daar komt alles wat dan nog niet over de Collectie 
Zoetermeer 2008 gezegd is aan de orde. Het 
Stadsmuseum stelt in De Wonderkamer van 
Zoetermeer vragen die vele musea bezighouden, 
maar die al te vaak niet hardop gesteld worden; 
vragen naar de rol van publiek, representatie, 
samenstelling en samenhang van een collectie. 
Wat heeft de intrigerende zoektocht naar de 

positie van een museum, zijn collectie en de 
relevantie daarvan voor de stad, opgeleverd?

Wanneer?
Zondagmiddag 19 april: 14 – 17 uur  
en aansluitend borrel 
Aanmelden: 079-3164735 of
info@stadsmuseumzoetermeer.nl

Stadsmuseum Zoetermeer
Dorpsstraat 7
2712 AB Zoetermeer
079-3164735
info@stadsmuseumzoetermeer.nl
www.stadsmuseumzoetermeer.nl

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur
zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur

23/27 februari: kinderactiviteiten tijdens de 
schoolvakantie
4/5 april Nationaal Museumweekend: De 
verleiding van waarde. Laat uw objecten taxeren 
en ontdek welke verborgen schatten u in huis 
heeft. Toegang gratis. 

De Wonderkamer Van Zoetermeer
5 februari t/m 19 april 2009 Stadsmuseum Zoetermeer

Programma

Ateliers, masterclasses en slotdebat
Doe mee en ontdek wat De Wonderkamer van 
Zoetermeer voor u in petto heeft.  U kunt zich 
inschrijven voor één of meerdere onderdelen van 
het programma. 
079-3164735 of info@stadsmuseumzoetermeer.nl
Reageer snel, want per onderdeel is er slechts 
beperkt plaats.

De kosten per dagdeel bedragen € 2,-. In dit 
bedrag is koffie of thee in de pauze inbegrepen. 
Deelnemers die een object voor ‘Give & Take’ 
hebben ingewisseld hebben  gratis toegang. 

Meer informatie over  het programma,  
de organisatoren, sprekers, kunstenaars  
en specialisten vindt u op 
www.stadsmuseumzoetermeer.nl

Gastcurator Jacqueline Heerema  
www.jacquelineheerema.nl
Met dank aan de Mondriaanstichting, Fonds 1818, 
gemeente Zoetermeer

Het interactieve programma ‘De Wonderkamer van Zoetermeer’  bestaat uit een serie 
ateliers, masterclasses en een slotdebat over de betekenis van voorwerpen en verhalen.  
De collectie Zoetermeer 2008 wordt in vier fasen onderzocht.

Doe mee en laat u inspireren tijdens Wisselwerking:

Fase 3: Object-speeddaten
Wat vertellen de objecten in samenhang?

Fase 2: Het sprekende object
Wat voegt een verhaal toe aan de beleving van een object?

Fase 4: Beyond the object
Leiden de voorwerpen uit de Collectie Zoetermeer 2008 tot een nieuw verhaal over de stad?

Fase 1: Het naakte object 
Wat zie je als je een object bekijkt?
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