Het Peperhuis: nieuwsbrief van het Zuiderzeemuseum 2001, nr.1

reizigers en het toerisme op 'traditionele culturen', zoals van Bali In
Indonesië en van de Masaï In Kenia.
Zij behandelen de mate van aanpassing
van de bevolking aan de wensen van
het toerisme en aan de inkomstenbron
die het betekent. bijvoorbeeld op het
terrein van kleding en sieraden, dansen
en gebruiken.
Wie de historie van het Zuiderzeegebied in de laatste honderd jaar beziet
vanuit een dergelij k perspectief, zou
het Zuiderzeemuseum kunnen opvatten als onze eigen variant van de
'Hollandgekte', met meerdere dimensies rond identiteit en een 'invented
culture'. Ook andere openluchtmusea
of wereldten toonstellingen hebben In
het verleden het proces van natievorming en de ontwikkeling van een (al
dan niet vermeende) nationale identiteit beïnvloed. In enkele voormalige

Oostbloklanden spelen deze musea
zo'n rol ook nu nog welbewust.
B eeldvorming en w erkelijkheid

Het bovenstaande is één van de achtergronden van het jaarthema 200 I,
waarin de bezoeker In aanraking
komt met vragen over 'beeldvorming
en werkelijkheid', mede in relatie tot
culturele diversiteit. De tweede
achtergrond is de vraag of musea in
staat zijn een (historische) 'werkelijkheid' te presenteren. dan wel of hun
vaak impliciete uitgangspunten en
presentatie-technische beperkingen dat
zelfs uitsluiten. De presentaties in het
buitenmuseum stellen dit facet ter
discussie. Dan komt men haast vanzelf
bij de bezoeker uit: in hoeverre
beperkt de - gelukkig steeds vaker ter
discussie gestelde - onbekendheid met
het verleden de mogelijkheid om

anders dan in stereotypen te denken?
En op welke manier kunnen historische
musea juist aan de benodigde kennis
en de interpretatie van het verleden
bijdragen.
Of: in hoeverre biedt dit jaarthema de
bezoeker de mogelijkheid om 'beeld en
werkelijkheid' in onze multietnische en multiculturele
samenleving te onderscheiden en daarmee
aan het eigen
bestaan zin te
geven.
Die vragen zullen we
ons zeke,r aan het
eind van het
komend :seizoen nog eens
stellen.
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