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met per~oonlijkc hcrmncringen. M(•n kan d::tartnt
concluderen, d.H het mmeum 111 \'ijn cvöcaticve
opzet JS gcsla.1gd; de mu~ealc opstc:llmg w~o:kt de
mtcr~·sMl van de bezoekers en spreekt hen :mn. De
persoonlijke geschicd!..'nisbcleving. w:~nrtoe het
l.:htitenmmeurn uimodigt. draagt echter het riçico
in uch van onjubee associaties en interpretaties,
zoals blijkt Uit de opmerkmg van de bezoeker
uver de reuk van zijn hennnermg. Daarmee ZÎJn
wc beland biJ het spamnng~>'cld . waar m de aanhef
v:u1 dJL artikel over wordt gesproken: encnijd~ de
overdracht van hi\torischc gcgcvcm en andcr:tijds
het \bmuleren van persoonlijke gc~cbiedcni~
bclcving.

f>r lillllllllrwmktl i11 11 M l

Ideeën over
verlevendiging van het
museum
Bcgm augustu~. ttjdcm de mrichtmg v:~n de
tcntoomtellmg over het schildrrsambacht: terwijl
een mcdcwerker bezig •~ een <1<111 tal schouen af te
werken met een synd1ctischc lak, loopt een
bezoeker v:m heL 13uttcnmu5cum eh: cxpoMtieruimtc in, snULft diep en zege: 'zo rook het vroeger
m de werkplaats van mun vader ook'.
Dit voorvaltllustreert het \pamungsvcld waarin
de pre~entatie van het Buttemnus.:um ztch
afspeelt.
I-Jet Buitenmuscum heen rccomrructte van de
gebouwde en mgendm: omgeV1ng in het
voorrnalage Zlllderzccgcbtcd, die tOL doel heeft
een beeld te geven van her dage lijk~ leven uil de
penode rund 1900. Nu heeft buna 1cdcrc bezoeker
van het museum dm~ct of indirect banden met
Jat n.tb':)c verleden. Als gevolg d.l:uv:mts het
01 useu m voor veel bezoekers n tet alleen een bron
van algemene hi~ton~che kcnnh, manrook een
bron v:m hennncrmgcn aan het perqoonlyke
verleden. Dat vcrschijnsel wordt mede
veroorzaakt door het karakter van de museale
opstelling.

Gordijnen in de
fiJmzaal
Afgclorcn \Cizocn klaagden enkele
bc7ockcrs over de slechte vcntJ.tn-

ba.arhC1d van de film 'Strc~·p door
het vcrkdcn ', du~ m de filnnJJl v.m
het fJultcnmu,eum werd vertoond.
Dc: ~lct:bu: vc~ta;mha.ubctd werd
voor een bel.111gr\)k deel
vcrooruakt door de akol~uck van
de zaal. Oubngb zun gorduncnut de
7.:ial opgcJ1augl,,, dtc de \lluauc
aanztcnhjk hebben verbeterd

Gewoonlijk wordt in musea de geschiedenb in
feiten cu jaartallen uiteengenomen cn met behulp
van voorwerpen, teksten Cil albt•cJdiugcn overgedr:tgcn. In het Buttenmuseum ts een tot:tle
hiStorische omgeving gereconstrueerd, een decor,
waarbij zo zorgvuldig mogcltjk ~cbruik •~
gcm.1akt van vcrschillende lmcorischc bronnen,
zoals kadastrale kaarten, archtcven. foto's, vraaggc~prckken, enzovoort.
J let •s logt~ch dat bezoekers m een sfeervol décor
alles wat ZIJ a:u1 indrukken opdoen m verb:md
brengen met het verleden, zowel de voorwerpen
dte zij 7ten l'n betasten. als de gcurl·n en geluiden
die zij wnamcmen. I let i\ bovendien te begrtjpen
dat het realhmchc karakter van hel mu~eum het
geheugen van bezoeker' pnkkelt en hen ertoe
brengt geuren, geluiden en beelden w associëren

Bij de opbouw van ht:t Bmtenmu~eum t~ men z1ch
vnn dit sp.mnmgsvcJJ bewust geweest en ook in
de presentatle wordt er rckc11Îng mee gehouden.
!let museum moeL lcttcrltik en liguurlijk
toegankelijk gemaakt worden. Letterlijk omd.H
jaarLijk~ grote stromen bezoeker' ontvangen
worden, waarvoor voorztcningcn nod1g zun.
btivoorbecld bordjes die de weg wu~en 11aar
tolletten horec::tgcJegcnheden en 1 uao.
Om een dutdeliJk onderscheid te maken met de
htstorischc b<.'bouwing hebben bcwcgwtjzenng,
folder, veerboten. kortom alle hedendaagse voorwaarden voor een openluchtmuseum, een
motieme vorm gekregen.
Ln figuurlijke zm moet her mus~um ook
rocgankeluk gem::takt worden: de! collectie ~preekt
immer~ niet voor zichzelf. Zij behoeft toelichting.
Op de panden ziJn daarom tekstbordJeS
aangebracht. die gegevens ver~chalfen over de
gc~chtedems van de panden en hun voormaltge
bewonen. Vcrder zijn er op het terrein enkele
reutoonstellingen mgcncht, dte bepaalde onderwerpen n,tdcr bdichten. Ook voor de inhoud en
de vorm V:IJJ deze todichtingen geldt, d11t zij in
deze rijd worden gemaakt en als zodanig herkenbaar moeeen zijn.
Na de opcnjng va11 het Bwtenrnuscum ts het
zwaartepunt van de museale werkzaamheden
verschoven van het bouwen naar het inrichten van
de panden co her samenstellen van exposities.
Daarvoor bc!St:lan a.! Ierlei pl:mnen. Sinds de
opening kunnen de medewerkers de kriock van
de bezoekers betrekken in hun verdere plaunmg.
Uit de reacties bleek, dar bezoekers en pers her
museum een lust voor her oog vonden, maar
~ommigen vonden het gt:hecl te dood~. Dit hangt
samen met het feit, dat nog niet alle panden zijn
ittgenchc. Door een tekort aan suppoosten w::ts het
bovendien met mogelijk de îngerichrc panden
voorrdurend voor de bezoekers open te stellen. Bij
de vraag naar verlevend1gmg speelt waarschijnlijk
ook het hierboven beschreven effect van de
'sfeervolle' opstelling een rol. De gebouwde: en
ingerichte omgeving prikkelt het voorstellingsvermogen over het vroegen~ leven van alledag.
Door het beeld van cl<.- vroeg 20ste ecu wse
bebouwing aan cc vullen mee pcrsoonli.Jke
herinnenngen kan men zich gemakkeitik
voorstellen. da( d1t herbouwde vcrleden ook
werkelijk zou herleven.
Bij bet beantwoorden van de vraag nanr
verlevendigmg treedt opmcuw hcc spanningsveld
Mn het licht, waarin de museale pre~entatie

zich bevmdt. Is het mogelijk het verleden te
laren herleven? Binnen welke grenzen moet

die verlevendiging blijven om hiStorisch
vernocwoord cc zijn?
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In het allereerste ontwerp van het Buitenmuscum
van Circa 40 jaar geleden werd het idee geopperd
het mu~eum te bevolken met vissers en ambachtsüedcn. Al spoed1g werd echter besloten, dat de
huizen niet bewoond zouden worden. De huidige
gezinssamenstelling en de moderne wooncisen, d1e
daarmee samenhangen, verschillen te zeer van de
vroegere woonomsc:mdighcden. Hoc vcrrukt
somnugcn ook kunnen zijn bij het zten van de
visserswonmg. waar negen mensen 10 één kamer
woonden en in twee bedstedes sliepen, dezC'
woonwijze staat heel ver af van onze gestroomlijnde keukens, onze sanitaire voorzieningen etl
onze behoefte aan privacy. Bovendien h het leuk
om m andermans huiskamer naar binnen te
kijken. maar al~ de bewoner zelf aanwezig is,
wordt het toch een beetje genant. De vraag naar
verlevendiging van het Buirenmuseum is vank
meer genebt op het werken dan op het wonen; de
smid aan zijn a:lmbccld, de visser met zijn vistuig,
de bakker bij zijn oven. De vele ambachtenmarkten, die in de afgelopenjaren gehouden zijn,
zullen 7ekcr biJgedragen hebben .tan deze wens.
Ambachtelijke activiteitmeen museaal kader sntit
echter op een aantal problemen. Het ambacht van
de timmerman is daar een goed voorbeeld van. In
een van de Amsterdamse loodsen m het Buitenmuscum IS een timmerwinkel uit circa 1920
ingericht. De oorspronkelijke gereedschappen en
machines waren nog re bemachtigen en nmmerhcdcn, die in soortgelijke werkplaatsen zijn
bpgeleid. konden aanwijzingen geven voor de
inrichting. Deze timmerlieden, voor zover zij nog
in de praktijk werkzaam zijn, werken nu op een
andere m.tnier. In de loop van de rijd is hun vak
veranderd, hocwel her niet uitgestorven is, zoals
sommigen wel eens beweren. Een bewijs daarvan
is de timmerman m her Zuiderzeemu~cum, Cor
Hakker, die met groot vakmanschap onder andere
de betimmering van het interieur van de apotheek
uit Hoorn heefr nagebouwd . .i--lij maakt daarbij
gebruik van de moderne techniek. De machinale
houtwerkplaats lil het Zuiderzeemuseum ziet er
dan ook heeJ anders uü dan de timmerwinkel in
t.M2, die bijvoorbeeld niet voldoet aan de hmdigc
veiligheidsvoorschnften. Alleen daarom al zou
deze werkplaats met zo maar opnieuw in gebruik
genomen kunnen worden. Afgezien van dit
pr:~kuschc bezwaar zou een demonstratie van her
rimmerambacln door een cimmerman van deze
tijd in een 60 jaar oude werkpl.laU tot een
anachronisme kunnen leiden. Wamteer de
demonstrator hedendaagse vaardigheden en
technieken toepast, kan de schijn worden gewekt,
dat het ambacht in 60 jaar gelijk ts gebleven en
geen oncwikkclmg heeft doorgemaakt. lteden en
verleden kunnen gemakkelijk met elkaar verward
worden of erger nog, bet hjkt alsof de tijd stil
zou kunnen staan. Dat neemt niet weg. dat de
verschilJende beroepe11, die in het tiuitcnmu~eum
vertegenwoordigd zijn, roegelicht moeten
worden. De techniek, oplctding. het produkt, de
sociale verhoudingen en niet in de laatste plaats de
ontwikkeling in een bepaalde bedri;f.~tak, dit zijn

s

allemaal onderwerpen. dtc \'Crder moeten wordeu
uitgewerkt. Dat kan op allerlei mauiercn, maar
de voorkeur gaat mt naar presemarievormcn, ttic
'levend1g' zijn. Met andere woorden· hever 111 een
:umschouwelijk.~ vorm dan meen rebt en een
plaatj~. Die aan~chouwelijke vorm kan een
audtovhueeJ programma ztin, maar OOk ICllland,
dte bepaalde werkzaamheden demonstreert en
erover vertelc.
Deze vormen van verlcvend1ging zullen in het
komende seizoen bij WIJZe van ex penmem
worden toegepast. Het accent :ral daarbtj hggen op
de maritiem gerichte actiVIteiten. Er 1s temand
aangenomt!n, die op het gebted van de vt\SCriJ c:cn
aancal handelingen en techmeken zal
demonstreren, zoals netten breien, zc1len tanen en
v1s schoonmaken. Verder zull~ m de sdulder~
winkel techrueken als hou ren, marmeren en letterschilderen worden getoond. De druk per~ achter
de feestarrikelcnwinkel zal mcidemcelm bedrijf
worden gesteld. Daarnaast :ral de aanklt>ding van
het terrein worden verlevendigd door onder
andere het plaatsen van karren, het ophangen v:m
netten en het grazen van schapen. Over de
verlevendiging in de vorm van audio-visuele
progra01JU3\ kunt u elders m de rueuw~bnefmeer
lezen.
Behalve deze activiteiten, die een aanvulling van
de museale presen ra oe berekenen. zullen er af en
toe culturele activiteiten worden georganiseerd in
de kapel, de muziektenren de filmzaal Deze
sluiten weli$waar niel direct aan op de collectie.
maar doen geen afbreuk aan de !feer van het
museum: ze variëren van poppentheater en f.'lnfare
tot kJassieke orgelconcerten.
Demonstraties, aankledmg en culturele
activiteiten zullen levende elementen introduceren
in het museum, maar op zo'n manier. dat de
historische werkclijkhcid geen geweld wordr
aangedaan.
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