
IDZO, de afkorting staat voor Stichting Identiteitsfabriek Zuid-Oost (Brabant),

presenteerde in 2000 een nieuwe formule voor het toegankelijk maken van cultu-

reel erfgoed in de Noordnederlandse regio Kempenland. In de flyer ´Identity factory

southeast´ en in Nederlandstalige teksten op de website www.idzo.nl werd een

aantal actiepunten ten aanzien van cultuur en geschiedenis als prioriteiten gefor-

muleerd. Het moest gaan om flexibele programma´s op maat en naar individuele

wensen van bezoekers samengesteld, om institutionele sectoren te doorbreken

aan de hand van de modernste ICT en dan met name het mobiele internet. De

inhoudelijke component werd met het begrip ´culturele biografie´ aangeduid, de

presentatievormen zijn met termen als ´verschoven perspectief´, ´appeleren aan

fragmentarische nieuwsgierigheid´ en ´het gebruik van metaforen´ getypeerd.2

[ Peter Meurkens 1]

CULTUUR EN TECHNIEK

Vooral de beloofde technische innovatie trok de aandacht naar

IDZO,niet alleen van museummensen maar,wat voor het verwerven

van fondsen niet onbelangrijk was, ook van bestuurders. De

museumwereld, internationaal en vooral in Angelsaksische landen

zich wel onderscheidend en steeds voorop in technologische

toepassingen, zou immers een Nederlands innovatie-speerpunt

hebben in IDZO: een publiek van ´interactieve´ bezoekers die naar

eigen keuze en op de eigen voorkeursdag met WAPS of nog

modernere ´mobieltjes´ door het landschap trekken en aan

museumdeuren aankloppen. De technische uitrusting zou de

bezoeker tegelijk de reële wereld van natuur en landschap met

open zinnen  (de titel van het nieuwe boek van Ton Lemaire, 2002)

kunnen laten beleven als wel de museale depots en de documentaire

archieven virtueel in de hand geven.

En bestuurders lenen gemakkelijk hun oor wanneer nieuwe markt-

kansen op het terrein van de cultuursector worden aangeboden.

Immers in de ogen van publieke functionarissen, zoals het dagblad

De Limburger van 24 augustus 2002 meldt, lijkt “het museum … een

bodemloze put”. Dus IDZO werd in ambtelijke kringen populair toen

zij beloofde dat de voorgestelde vernieuwing tevens een hogere

economische opbrengst zou brengen: toestroom van nieuwe

doelgroepen, meer entreegelden door onbeperkte openingstijden,

creditcard-incasso, en (gedeeltelijk) profijt van de verblijfsuitgaven

in restaurants en hotels waar een opslagpercentage ten behoeve

van IDZO zou kunnen worden bedongen.

De beloofde marktpositie overtuigde lokale ondernemers in de

vrijetijdshoreca en de verblijfsaanbieders zoals van groene kamers

en boerenherbergen. De entertainmentprojectontwikkelaars, denk

aan de Brabantse Efteling, hebben zich echter niet meteen gemeld

om de door IDZO aangekondigde nieuwe marktkansen te grijpen

als extra aanbod naast hun themaparken.

De techniek werd, zonder dat de initiatiefnemers dit vooropstelden,

het visitekaartje. Tegelijk staat ´regio Eindhoven´ voor informatie-

technologisch succes van het laatste decennium van het vorige

milennium. In 2000 werd zij aangewezen als nationale proeftuin

voor de Nederlandse ´Kenniswijk´. De virtuele Kenniswijk zou alle

faciliteiten krijgen voor internethulp op alle levensgebieden, van

amusement tot stervensbegeleiding. Dit met ca. 50 miljoen euro

gesubsidieerde programma heeft als doel een model te ontwikkelen

voor de samenleving van de toekomst, toegerust met virtuele

technieken voor werk, gezondheid, consumptie, genietingen en

cultuur. De werkelijkheid van na 2000 bleek echter weerbarstiger

dan de optimistische visies van vóór de eeuwwisseling beloofden.

Zoals bekend stagneert de aangekondigde proliferatie van ICT, en

het mobiele segment levert tot nu toe met I-mode slechts beperkte

mogelijkheden om gasten onderweg en op afstand te bedienen. De

Eindhovense ´Kenniswijk´ is al aan een volgende organisatiefase toe

om ´het virtuele-maatschappijmodel´ werkelijkheid te doen

worden. Maar intussen is men er nog niet veel opgeschoten met te

tonen van hoe en wat.

HOE VERDER?

Hoe nu verder met de pretenties van IDZO? Blijft IDZO nog in de

wachtkamer of is de technische stagnatie in feite een zegen? Er is

reden om voor de tweede optie te kiezen. Nu vanwege de

technologische stagnatie de volwassen internetversie van het

DE NOORD-BRABANTSE IDENTITEITS-
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De IDZO-formule is meer
dan een technische operatie
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toeristisch-recreatieve programma op zich moet laten wachten, is

het mogelijk de aandacht te vragen voor de inhoudelijke aspecten

die de IDZO-formule doen onderscheiden van andere vernieuwingen

in de museale instellingen.

Voorop gesteld moet worden dat het IDZO-concept meer is dan een

technische operatie. De initiatiefnemers zijn zelfs beducht om

hierop de nadruk te leggen: immers binnen de kortste tijd, zodra de

UMTS-applicatie mogelijk is en de IDZO-software beschikbaar,

zouden ook alleen pittoreske en inhoudelijk gezien verdachte

programma´s te leveren zijn. Om in de eigen streek te blijven: de

Brabantse bourgondiër bijvoorbeeld kan met de nieuwe technieken

op aansprekende manieren als ´cultural hero´ worden belicht, en

zijn hedendaagse gezel ´de contente mens´ zelfs een wijdverbreid

cliché worden. Op zich wil IDZO graag werken met dergelijke

cliché´s (ze vormen de gemakkelijke introductie bij het alledaagse

publiek), maar dan wel in een contextgebonden presentatie, als

manier van omgaan met de werkelijkheid naast vele andere

mogelijkheden van beleving. Maar IDZO verzet zich tegen platte

presentaties die de werkelijkheid versimpelen en slechts één niveau

van beleving willen aangeven.

Tevens moet de optie van mobiele telefonie als slechts één uit

meerdere mogelijkheden van publieksbereik worden gezien.

Realisatie van het IDZO-model kan in het Dommeldal en in andere

regio´s in wisselende gedaanten plaatsvinden.Wat techniek betreft,

wordt in het Dommeldal inderdaad gewerkt in de richting van

mobiele telefonie en indien mogelijk een acceptabele I-modeversie,

het wachten is slechts op beschikbaarheid van de netwerken. Maar

bij toepassing elders kan worden gedacht aan het gebruik van

andere externe media (mobiele displays) via GPRS en UMTS. Ook

meer standaardtoepassingen zijn even goed mogelijk: bijvoorbeeld

met te raadplegen terminals (conventionele en touch screens) die

geïnstalleerd zijn in musea. Ook technische vernieuwingen zoals de

zogenaamde ´Blue tooth´ en ´Premium Points´-on lineverbindingen

voor kortere afstanden laten zich gebruiken.Maar ten slotte kan men

ook terug naar het gebruik van handhelds, bijvoorkeur aangestuurd

met GPS, vanuit musea en bezoekerscentra, de toepassing waarmee

IDZO tot nu toe praktijkervaring heeft opgebouwd en die in het

voorjaar van 2003 voor het publiek beschikbaar komt. Maar ook,

onder de voorwaarde dat de informatie in de vorm van gefragmen-

teerde blokjes en in flexibele kaders wordt aangeboden, aan de

inzet van zegslieden, aan een combinatie met informatiepanelen, en

aan koppelingen met theatrale producties.

De vernieuwing die IDZO voorstaat, ligt niet in de technologische

mal, maar in de wijze van aanbieden van informatie: de bezoeker

stelt zelf een als het ware wegwerp-privé-catalogusje samen uit een

veelheid van bronnen. Hij of zij maakt tenslotte zelf een eigen

verhaal uit de (al dan niet virtueel) geleverde fragmenten die een

aspect belichten en een deel van een verhaal vertellen (fragmentarische

nieuwsgierigheid), die haaks op elkaar kunnen staan (verschoven

perspectief ) en die een thema ook in zijn onvermoede aspecten

belichten (als metaforen). En hij en zij stippelen een eigen route uit

door het gebied.

Kortom, er bestaan ook nu verschillende mogelijkheden voor het

ontwikkelen van de interface met behulp waarvan de bezoeker een

actieve participant wordt die zelf, letterlijk en figuurlijk, de weg vindt

in het landschap en speelt met de verbeelding daarvan.Elke partner

die het IDZO-model wil gebruiken voor de eigen regio kan hiervoor

een eigen variant kiezen.Ook voor de uitwerking van een marktmodel

kan door de partners elders een specifieke variant in de eigen regio

worden uitgewerkt.

DE CULTURELE BIOGRAFIE IN PUBLIEKSAANBOD VERTAALD

De opdracht waaraan IDZO zich heeft gewaagd is de moeilijke

exercitie om voor een bepaald gebied zowel de veelheid van verhalen

als de diversiteit aan culturele uitingen in een flexibel palet aan te

bieden. Daarbij wil zij de bezoeker een melange van natuur en

cultuur, in veelsoortige verbeelding en verwoording, in een geniet-

bare combinatie laten uitzoeken. De culturele biografie moet in het

landschap en in situ ´leesbaar´ worden gemaakt. De vraag is hoe het

begrip culturele biografie voor te stellen is en hoe er in de praktijk

´handen en voeten´ aan gegeven kunnen worden? Dit valt met het

voorbeeld van het Dommeldal-programma rondom de aan de

Dommel gelegen Hooidonkse molen te illustreren.

De eerste stap is het grote verhaal van de mens in zijn landschap, of,

in dit geval, de mensen van vele generaties die het landschap in het

gebied in de wijde omtrek van de Hooidonkse molen onder

Nederwetten (bij Nuenen)  hebben bevolkt en degenen die er nu

wonen. Er is dus sprake van een ruime opzet, maar het uitgangspunt

geeft een eerste mogelijkheid om de culturele biografie ́ in te kleuren´.

Meteen is duidelijk dat er vele mogelijkheden van geschied- en

samenlevingsbeelden voor dit Brabantse gebied voorhanden zijn.

Men kan hierbij denken aan: ´de roomse kleur´ van de samenleving,

de lange geschiedenis van overherigheid en onderwerping, de

landelijke samenleving als pastorale idylle,het arme Brabant (Van Gogh´s

zicht op de arme drommels), het Nieuwe Brabant van klompen naar ICT

´ondanks tegenwind vooruit!´, en ´de contente mens en feestneus´.

Dergelijke beelden zijn tegelijk reëel, het betreft immers bestaande

conceptualiseringen, en ook realiseerbaar: ze kunnen in databank-

Hooidonkse watermolen te Nederwetten bij Nuenen (NL)

CULTURELE BIOGRAFIE



programma´s worden geactualiseerd. Dergelijke verhaallijnen van

de biografie van het gebied,die in feite accenten leggen in het grote

verhaal van ´wat is er met de mens gebeurd´ en ´wat heeft de mens

ervan gemaakt´, vormen samen de culturele biografie. Tegelijk gaat

het om de veelvormigheid, om steeds nieuwe accenten die in

individuele verhalen steeds anders zijn verwoord.

Deze uitgangspunten lieten zich vertalen in een conceptueel model.

Het model stelt in staat om ´de kleur´ van de culturele biografie uit

te drukken in, wat we noemen, verschillende ´metaforen´. Het gaat

dan om ruime rubrieken waarin onderwerpen met een thematische

verbondenheid kunnen worden ondergebracht, niet meer en niet

minder hetgeen eventueel op een of andere wijze bij elkaar te

brengen valt. In het geval van het Dommeldal-programma is een

indeling gekozen in zes rubrieken: ´materiële cultuur´ (de spullen

van de mensen en de decoratie van de samenleving), ´transformatie´

(de omvorming van de omgeving), ´passies´ (de gedrevenheden),

´wij en zij´ (met en zonder wie), ´lichamelijkheid´ (de fysieke mens),

en ´landschap´ (de tastbare horizon). Er wordt over gewaakt dat de

indelingen niet al te star en statisch worden door een systeem van

trefwoorden waardoor eenmaal in records vastgelegde informatie-

items later opnieuw kunnen worden gebruikt.

Het programma heeft derhalve een hoog niveau van aggregatie, er

kan van alles wat op een of andere manier binnen de gekozen kleur

van de culturele biografie valt, worden ondergebracht. Maar bij-

voorbeeld alle bric-à-brac van ´het roomse Brabant´ inclusief allerlei

verhalen en documenten over pastoors en wijwater levert tenslotte

alleen een korf materiaal op, en wanneer deze versneden wordt in

verschillende rubrieken (de metaforen)  hooguit een korf met in dit

geval 6 submandjes. Toch is dit het materiaal dat aan de bezoeker

wordt meegegeven om zelf een programma samen te stellen,

vertrekkend bij de volgorde die in het door hem geselecteerde

programma wordt aangeboden.Ieder kan de items lezen en bekijken

die op hem afkomen. De gast kan vooral door ter plekke te blijven

een meer volledige selectie van alle informatie die bij een plek hoort

´doorbladeren´. Hij kan ook voortgaan op zijn route en de eerder

gekozen specifieke informatie volgen, en zij kan eventueel in andere

verhaallijnen overstappen. Alle elementen van het gekozen

´verhaal´ zijn onder te brengen in een route, maar een route

betekent verstarring, bevriezing in de tijdsschaal en in een land-

schapslaag! Daarom is gekozen voor het begrip ́ passage´.Dit begrip

doet meer recht aan de flexibele invulling van het verblijf: ruimere

banen, gelegenheid om een eigen spoor te vinden, mogelijk van

voorbijgaande aard, en bij uitstek tracées voor passanten.

Hiermee is de structuur van een databank bepaald. Alle informatie is

´local based´. De IDZO-formule staat en valt ermee: het fragment

hoort op een plaats (reëel dan wel fictief, en bi- en multilokaliteit zijn
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De Noord-Brabantse identiteitsfabriek Zuid-Oost in de praktijk

IDZO artist impression (zie ook www.idzo.nl)
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CULTURELE BIOGRAFIE

niet uitgesloten —  het spook op de hei kan immers

overal opduiken, maar heeft in het IDZO-‘boek’ zijn

fysieke plek hooguit op enkele plekken).

Met deze fomule zijn we op weg gegaan en er werd

software ontwikkeld om te komen tot uitvoering.

Gelukkig vond men het gewillig oor van de ICT-specialist

die tegelijk de IDZO´ers dwong hun formuleringen te

verengen en in een stappenplan te vertalen. Dit leverde

ten slotte het IZIS-programma op dat de grondslag vormt

voor de programma´s in het veld.

MET IDZO OP PAD

Het Dommeldal rondom Hooidonk werd als proefgebied gekozen.

Relevante objecten in en buiten musea waren snel te vinden, de

bijbehorende verhalen voor het oprapen en de landschappelijke,

natuurhistorische en archeologische waarden alom aanwezig.

Beschrijvingen, afbeeldingen en verhaaltjes werden in de databank

in records onder het IDZO-format vastgelegd. Anderzijds werd het

gebied geïnventariseerd naar gebouwen en ´sites´ die in een

programma te pas zouden kunnen komen. Het gebied zelf nodigt

als het ware uit kennis te nemen van de diverse kenmerken. De

verscheidenheid is groot en de bezoeker kan enthousiast gemaakt

worden voor de gegevenheden. Een korte opsomming geeft een

indruk. De aanwezigheid van een karakteristieke molen, overigens

de enige Nuenense molen die Van Gogh niet geschilderd heeft. Het

gebied van landschappelijk hoge waarde kent een goede toegan-

kelijkheid. Er zijn verschillende ecostructuren – beekdal, middel-

eeuwse akkers, ontginningsgronden, bos- en heidegebieden. Men

heeft er rijke archeologische vindplaatsen, ze zijn wel opgegraven

maar er is weinig publieksdocumentatie beschikbaar en geen

presentatie ter plaatse. Wel zijn er enthousiaste verzamelaars met

bijzondere collecties. Er is veel kunst in de openbare ruimte, alle

producten van het wisselende kunstbeleid van ́ kleinere gemeenten´

(derhalve met opdrachtgevers, vormgevers en gebruikers van

allerlei snit). Kunstinstellingen van bescheiden signatuur treft men

er met in de iets wijdere omgeving de grotere ´heeminstellingen´ in

Geldrop, Oirschot en Veldhoven en binnen handbereik de

Eindhovense stedelijke musea.

In een dergelijk ´heemlandschap´ biedt IDZO passages aan. Er is een

virtuele kaart van te bezoeken locaties, met op elke plek eventueel

voor de bezoeker afzonderlijk geschikte informatie. Hiermee kan

men op pad, bijvoorbeeld op zoek naar het thema ´materiële

cultuur´: de mens en zijn spullen en de decoratie van de omgeving.

Diverse locaties rondom de Hooidonkse molen zijn uitnodigend: de

molen zelf en zijn gerief, het daar achter liggende park met religieuze

ornamenten, de stuw met ´nieuwe natuur´ eromheen, de vervallen

oude toren langs de Dommel in de buurt, en iets verderop de kerk

van Nederwetten met zijn gebrandschilderde ramen,´het dakpannen-

museum van Frans´, de flora en fauna van Heerendonk, de archeolo-

gische vindplaatsen van de Hooidonkse akkers.Verderop in Nuenen

vindt men de afbeeldingen van het Van Gogh-oeuvre in het

documentatiecentrum naast het gemeentehuis.

Allerlei losse fragmenten over ´spullen´ en ´decoratie´ zijn

als tekst en beeld op virtueel pagina-format vastgelegd. Ze

worden gepresenteerd op de kleine display van een IPAQ-

computertje waarmee de bezoekers vanuit ´de Hooidonkse

molen´ op pad worden gestuurd. GPS is zodanig geïnstal-

leerd dat de informatie zich vanzelf vertoont op de plekken

waar men arriveert. Onderweg kan de dakpannencollectie

van privé-verzamelaar Frans in Nederwetten worden

bezocht. De bezoeker in de verhaallijn ´materiële cultuur´

komt er terecht vanwege de decoratieve waarde van der-

gelijke spullen. Tegelijk geven de dakpannen ook een inzicht in de

´modernisering´ van de samenleving en vertellen ze iets over de licha-

melijke arbeid van de pannendekker; men kan er ook ter plekke de

passie van de verzamelaar proeven. Op de plaats waar men de dak-

pannen bekijkt worden steeds nieuwe verhaallijnen mogelijk: van

´materiële cultuur’ naar ´transformatie´ of naar ´passies´ en ´lichame-

lijkheid´. De bezoeker zelf stelt de eigen verhaallijnen samen, en moet

er als in een commedia dell´ arte vervolgens een conclusie aan geven.

Maar hij kan ook een vaste route blijven volgen, terugkeren naar een

verhaallijn, of nieuwe verhaallijnen aan elkaar knopen, immers zoals

IDZO het noemt:het product ontstaat op het moment van de consumptie.

TERUG NAAR HET MUSEUM?

De tochtjes door het Dommeldal voeren langs het ´Van Gogh

documentatiecentrum´ in Nuenen, en er zijn stippellijntjes aan-

gegeven naar de musea in de regio: Kempenland in Eindhoven met

zijn ‘pastoralisme collectie’, Van Abbe voor hedendaagse kunst, maar

ook het textielmuseum in Geldrop, en het Oude Slot in Veldhoven

met zijn rijke Maas-Rooijakkers-collectie van gerei en prenten. IDZO

brengt de bezoekers terug naar het museum, niet als entreebewijs-

koper voor een middagje lering en vermaak, maar als terloopse

passanten op zoek naar ervaringen van hun gading. Deze bezoekers

kunnen tevens de kans grijpen om zich in andere opstellingen te bewegen,

daarmee zich eigenlijk niet onderscheidend van ´gewone´ bezoekers

die het zorgvuldige verhaal van de conservator uitgebeeld in het officiële

museum gewoonlijk slechts korte tijd volgen. De bezoekers komen

evenzogoed terecht in werkplaatsen van kunst,in educatieve instellingen,

galerieën, als in de gemeentelijk gesubsidieerde schaapskooi op de

Strabrechtse hei.Wie de gast is geweest van IDZO heeft een eigen weg

gevonden in het gebied, heeft locaties bezocht en er verbleven zolang

zij of hij wil, van het landschap genoten en presentaties en collecties

gevisiteerd, dit alles naar eigen voorkeuren.Op deze manier kunnen de

bezoekers zich ook in het museum bewegen. Het museum wordt dan

een echte werkplaats, niet om te consumeren maar om te construeren.

Een werkplaats voor vroeger, nu en later. �

1 Dr. Peter Meurkens is directeur van IDZO. Hij is werkzaam als docent
antropologische onderzoeksmethoden bij de Faculteit Sociale
Wetenschappen van de Universiteit te Nijmegen.

2 IDZO is gevestigd in het SRE Streekarchief, Postbus 191, 5600 AD
Eindhoven (www.idzo.nl)  Het IDZO-programma is mogelijk gemaakt
door financiële bijdragen van Provincie Noord-Brabant,TREK-Brabant te 
´s-Hertogenbosch en projectbureau Belvedere te Utrecht.
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