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Rlllr·t'l"yrrs ;" uur/umrick kostuum
ti<'WIJlmukcn Jrrr lrrst<Jriulrc bt•<•ld t'OII
Plim<Jtlr Pllllttnticm.

Levende
geschiedenis in het
buitenmuseum
Een openluchtmu\eum als het Zuiderzeemuscum
vcreiSt biyondcrc pn-scntat•cmcthodcn. In de
ceNte pren na de opcnmg werden nog
u·adtuonclc, stamche prcscntaucmrddclcn rngczct, zoals t~ntoonstellmgen en tekstbordjcs. U1t
re:l<;tie~ v:tn bezoeker~ bied. al ras dat deze statische prescmancs niet voldèdcn Men vond het
muscum te doods. ilovendien had de7e ovcrdrachuncthodc 70 zijn beperkingen. cèn t.: groot
aanral echt- en fotopanden zou afbreuk doen aan
het histonschc en realistische karahcr van het
buirenmu\eum. Daarom is de museum~taf op
:zoek gegaan n;l:tr altcmattevc: methoden om de
prc~entatie te verlevendigen en te vcrbeteren

Cl'lltracr/m Plimmlr Pl<llrfalltlll
staat tlv rrrtr·rtlflic russr•rr bt• •trrkrr rrr
mrrsr•um~tu•dewaker.

ènkck muscummedewerkers hebben in 1988 een
stud1crös gcm:.akr naar de Vcn•mgde Staten om
bij mariticrnc en opcnluchrmmea aldaar 1d1.."Cën
op te doen. Een van de mu~ca drc daarbij in het
oog sprong was Phmoth Plamauon m Plymouth,
Ma~sachuscm. Drt muscum w~)rdt g&..-durende de

opcning~urcn

bevolkt door zogenaamde rolephyers d•e een lmtomche tdcnmcic hebben
a:tngenomcn en die histori~che personages in 1k~
vorm <>pvocrcn, gekleed m authentieke klcdmg
en ~prekend in het hiMori~ch juiste dialect.
Op ba\IS van uugcbrc1d hbron~ch onderzoek z~n
~k bi<>grafil·ën van de oor~pronkclijkc inwoner(
gcrccon~truccrd Als richtJ•noer voor de
gebeurtemssen en de mncbnng van terrem en
hUlzen I!> de presentatie m Phmorh Planration
gefixeerd op é('fl j:l:tnal: 162.7. Alle moderne
toevoegmgcn 1oal~ tekstbordje~ en prullebakken
zijn Uit het muwum verWIJderd. Om de
bcwcgingwri.Jheid van rolc-playcn en bezoekers
te vergroten, ziJn Je waardevolle en kwc~barc
mu~cumvoorwerpcn 111 de mteneurs vcrvangen
door replica·\.
De inspanningen d1c in Phmoth Planration zun
vemcht om een lcvcn-.ccht en authentiek beeld
van hec vcrleden weer te geven, J:IJn enorm,
maar het rc~ulta.lt 1s er naar. 8&..-zockcr.. raken
vnjwel zonder uttzondenng geïnteresseerd m het
dorp en ZIJn bcwont'rs. In gesprekken met de
role-player~ doen 71J met alleen kennis op over de
innchtmg van de hum.:n. het gebru1k van
gcrcedschappen en dergelijke, maar ook over de
munareriëlc wereld dJC achter deze objecten
schuil gaat. zoab de bedre•gmgcn v:111 buiwnaf,
de onderlinge verhoudmgcn in de gt'mcenschap,
de opvattutgen over rclig1c en7ovoort.
Geïnspireerd door het Amcrikaamc voorbeeld,
onderzocht een projecr-grocp in de loop van dit
jaar de mogelijkheden en onmogelijkheden van
role-playmg in het Lwderzcemuscum. Daarnaast
is 111 één van de Zoutk:tmpcr panden van het
btlltl'nmuscurn geëxperimenteerd mee een vanant
op dt'ZC prt'senraricwij7c. Uczo<.'ker~ mochten m
het bctrc.!lfcnde pand vrij na:lr bmncn lopen. hen
muscummedcwc.:rkscer verrtchtte er de dagcluksc
wcrkza:tmhcden zoals dat aan het begin van deze
eeuw ook gebeurde. Er werd onder meer
gekookt op pctrolcum en de was net als vroeger
op her veld gebleekt. Bczockcr<i konden. wanneer ze daar zin m hadden, som!. een hapje van de
bereide maaltud proeven of even meehelpen bij
her hwshoudt'lijkc werk. Omdat de inrichting, in

tegenstelling wt de overige muscum panden, met
,..,.,,\ afgc~lmcn duor t•en ht•kJC. konden bezod..er~
vrij rondlopen en buvoorbecld m de k:hcen
neuzen of het comfort van de bedstede even uitproberen.
Dc?e mteracticve prescmattc dtc gcintroduccenJ
werd onder de tttd 'lt•vcn op c<.·n kluttjc'. was
t•cn groot mcce!i. Vcr\Chillendc bezoekers
vrocgt·n zi<:h .11 wa.trom niet .tlle mu~eump.mdcn
op dc7c wijze toegutkei IJk wan:n.
liet \ucce~ van Leven op een klutt.Je m
combinatJe met het onderzoek van bovcngcnm•mde prOJect-groep heeft geresulteerd 111 hel
b~:~httl om m 1990 rolc-playmg w~ te pa~~en 111
één huurge van het bUtn:nmu\cum. het Urk<"r
buurrjc Het ga.u htcrbtj om een kleimchahgc
mep;mmg die nadrukkelijJ... bedoeld is om te
ktikcn hoc dc7c Amenkaansc presentatiewijze m
een Ned~:rl.lnds mu~eutn unp;tkL
J)l· voorbereidingen ZIJn op d1t ogenbhk 111 volle
g.tn~. fwcc Urkcr hutzen worden mgetimmcrd
en da:~rn:1 volledig mgcricht. Niet alleen de
kamer en de kcuh·n maar ook de zolder. de
k~ten en dt: bed~tcde, wanc alle aspeCten v:~n het
dagdi.Jb leven moeten voor de bezoeker te
7.lell ZIJtl.

Ik 'pcriul voor dtt doel aangctrukkcn lu~toncm
J.up Kl·rkhovcn verrtrht in \ólttH:nwcrkmg met
romervatoren van ht•t mmeum onderzoek op
Urk, dat al\ b;ms dtcnt voor de uitwcrktng van
de pcrson:tge~. de gebeurtenissen en de gt·~prcks
\tof v.ltl dc rolc-playcr'i n.olc-playtng vcrct~t
buzondt•rc v:~ardtghedcn van de muscumm~:de
werkl.'rs. Om dte reden " voor hen d1e 111 cln
proJctl paru~ipercu een opktJin~.,plan opgcstdd
dar komend V()OrJaar van ~rart gaat.
Uitgant,Nmnt bij het hele prOJt'Ct is dat de
pre..cnl.lll<' wetenschappcli.Jk vcrantwoord en
goed en ovcnutgcnd moet ZIJn DcrJulve wordt
wel ttjd geïnvcstt·erd 111 het historisch onderzoek
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en de bcgclcidmg v:m de rolc-piJ yers. Wanneer
dt• op7el van her project \laagt, dan heeft het
/utdern·cmu~cum er een cducattcvc attractie bi.J.
dte 111 Nederland vol~trekl uniek i~.
I'ArRIC.K VAN Mil

