
GeoExplorer,
SPECTACULAIR OBJECTTHEATER IN HET DRENTS MUSEUM

Bij een bezoek aan de meeste musea en bezoekerscentra val je meestal

van de ene vervelende presentatie in de andere. In Drenthe heeft men

daar andere opvattingen over. Al jaren toont het Noorderdierenpark in

Emmen een spectaculaire en eigentijdse manier van presenteren. In het

Drents Museum is sinds kort eveneens een nieuwe vorm van presentatie
bedacht: de GeoExplorer, een objecttheater. In een wervelende en

imponerende beeld-, film-, licht- en geluidshow wordt de geologische
geschiedenis van Noord-Nederland en Drenthe uit de doeken gedaan.

Vincent var Vilsteren, conservator archeologie van het
Drents Museum, is een van de mensen die verantwoor-
delijk zijn voor dit objecttheater, waarvan de oorsprong
in Canada en de Verenigde Staten ligt. De vroegere af-
deling Geologie was er een zoals je in alle musea en
bezoekerscentra in Noordwest-Europa vindt: een verzame-
ling stenen, een paar fossielen, verspreidingskaartjes
en panelen met tekst, heel veel tekst.
'We merkten aan het publiek dat ze nauwelijks geïnteres-
seerd waren. De doorloopsnelheid van de zaal was heel
hoog', vertelt Van Vilsteren. 'We hebben lang nagedacht
hoe we het publiek op een aantrekkelijke manier toch
voor die geologische geschiedenis konden interesseren.
In het National Museum ofNatural History van Ottawa zagen
we een time-machine, een objecttheater over mineralen,
en elders zagen we vergelijkbare presentaties over haai-
en, hersenen en geluid.'

MENSEN ZIJN EN BÜIVEN BEKROMPEN

Het objecttheater bestaat uit een zaal met een ruimte voor
dertig personen waar een show wordt opgevoerd met
film, dia's, geluid, licht, gesproken teksten en bewegende
objecten. Door de combinatie van die elementen, die ge-
koppeld zijn aan een verhaallijn, ontstaat een spannend
geheel. In de show vertelt Moeder Aarde haar levens-
verhaal; de stem van Moeder Aarde is die van Kitty Cour-
bois. Het verhaal is toegespitst op Noord-Nederland en
met name op Drenthe. De andere figuur is de dominee en
arts johan Picardt, een historicus en een fantast ('Denken
blijft mensenwerk en dan kun je het wel eens mis hebben 1
die rond 1650 geweldige ideeën over het Drentse land-
schap en zijn geschiedenis had .'Mensen zijn en blijven
bekrompen'; met deze uitspraak van Picardt begint de
twintig minuten durende show waarin de informatie over


