
erfgoed ontsloten
op stap met een digitale mobiele gids

Je kunt erfgoedplekken op verschillende manieren ontdekken. Je gaat 

op eigen houtje op stap en je laat je leiden door een handige papieren 

gids of je neemt een gids van vlees en bloed onder de arm. Vandaag 

zijn er nieuwe mogelijkheden. De nieuwe media bieden een waaier van 

 digi  tale gidsen aan. Met een gsm, mp3-speler, pda of spelconsole kun je 

als erf goed instelling je bezoeker een totaal andere beleving meegeven. 

De nieuwe mobiele dragers hebben heel wat extra mogelijkheden. Heb 

je een meer geavanceerd toestel, dan kun je werken met een combinatie 

van tekst, beeld en geluid. Doe je daarbovenop bijvoorbeeld nog een 

gps, dan verlies je beslist je weg niet. In dit artikel zetten we alles even 

op een rijtje.

[ Marc Rubben 1
 ]

gsm

De gsm is wellicht de meest toegankelijke drager. Bijna iedereen 

heeft wel een mobieltje op zak. Enkele jaren geleden werd er met 

dit toestel al driftig geëxperimenteerd. Deze methode om plekken 

te ontsluiten is even weg geweest, maar is nu volop terug. 

Voornaamste probleem is en blijft de prijs. Je gsm-rekening kan 

aardig oplopen. Toch zijn er een aantal leuke toepassingen te 

vinden. 

In Midden-Delfland (Zuid-Holland) wil men het leven op de 

Midden-Delflandse boerderij voor het publiek ontsluiten. Net op 

tijd trouwens. De boerenstiel is (nog steeds) met uitsterven be-

dreigd. Daarmee verdwijnt meteen een hele schat aan verhalen, 

landbouwtechnieken, grote en kleine geschiedenissen, plekken 

en gebouwen. Een historica ‘ging de boer op’ om al die geschie-

denissen op te tekenen. Boeren, veehandelaars, knechten en 

meiden kwamen aan het woord. Ze vertelden het verhaal van het 

boerenleven tussen 1900 en 1940. 

De verhalen vind je terug op de project website ‘Midden-Delfland 

is Mensenwerk’ 2, maar ze zijn ook verwerkt in een fietsroute. Een 

audiotoer brengt de fietser langs twaalf locaties in Midden-

Delfland waar gewerkt, gewoond en geleefd werd. Met je eigen 

mobiele telefoon kun je luisteren naar de verhalen. Je belt naar 

een soort antwoordapparaat en je krijgt het verhaal te horen. De 

verhalen zijn wel herwerkt en naverteld. De beleving is daardoor 

een pak minder. Persoonlijke verhalen doen het altijd beter.

De nieuwe media laten ook toe om de verhalen van een plek te 

ontsluiten door die plek virtueel te taggen.3 Twee projecten van 

over de grote plas tonen hoe dit kan: Yellow Arrow 4 en [murmur].5 

Via Yellow Arrow (New York – VSA) kun je stickers in de vorm van 

een gele pijl krijgen. Deze kleef je op een plek waar een verhaal 

aan vast hangt. Je neemt een foto en stuurt deze samen met een 

sms-boodschap naar de Yellow Arrow-databank. Elke pijl heeft een 

unieke code. Als iemand je pijl opmerkt, kan hij de code via sms 

opsturen naar Yellow Arrow en ontvangt hij het bij de code 

behorende bericht.

[murmur] doet het net iets anders. Als je een [murmur]-teken ziet, 

kun je bellen en de code van het teken ingeven. Via je gsm kun je 

de eigen verhalen van bewoners van Toronto, Vancouver, 

Montréal, Edinburgh, Dublin of San José beluisteren. Het zijn zo-

wel persoonlijke herinneringen als historische verhalen of juist iets 
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tussen beide. [murmur] is in essentie een oralhistoryproject gone 

public. Wat leuk is, is dat het project voorbij gaat aan de klassieke 

‘must seens’. Zelfs de meest onbetekenende gebouwen zitten vol 

verhalen. Net al die kleine geschiedenissen vormen de identiteit 

van de stad.

Heb je je zomervakantie nog niet vol gepland, dan moet je zeker 

even naar Londen. De National Gallery in Londen heeft vijfen-

veertig levensgrote replica’s van haar beroemdste schilderijen in 

de wijk rondom het museum opgehangen. Naast de werken hangt 

het welbekende infobordje. Wie meer informatie wil, kan naar het 

opgegeven telefoonnummer bellen om toegang te krijgen tot een 

audiogids. Je krijgt dan één van de medewerkers van de National 

Gallery aan de lijn die meteen hun persoonlijke visie geven over 

waarom ze dit schilderij nu net zo bijzonder vinden. 

Maar wie kosten wil besparen en een mp3-speler heeft, kan via de 

projectwebsite ‘The Grand Tour’6 verschillende audiotoeren op 

zijn mp3-speler downloaden. Een plannetje van je gekozen toer 

print je samen af. Met het kaartje en de geluidsbestandjes kun je 

zo op stap. Je kunt kiezen tussen ‘The Grand Tour’ waarbij je alle 

vijfenveertig schilderijen opzoekt of verschillende minitoeren 

zoals ‘The Lovers’ Tour’ of een trip langs de tien absolute 

topwerken. 

mp3

Meteen zijn we bij de volgende mobiele drager: de mp3-speler. In 

dit verhaal kun je de mp3-speler het beste begrijpen als de 

opvolger van de audiogids. Het grote voordeel is dat heel wat 

mensen een eigen toestel op zak hebben. Voor diegenen die het 

niet hebben, is het voor de aanbieder maar een minimale kost om 

er enkele aan te kopen om uit te lenen. Zoals het voorbeeld van de 

National Gallery aantoont, kun je via het internet de geluids-

bestanden gemakkelijk binnenhalen. Het maakt het voor 

toeristische diensten, musea of andere erfgoedinstellingen 

gemakkelijk om audiogidsen aan te bieden. Er is op het internet 

dan ook een explosie aan dergelijke diensten. Er zijn commerciële 

bedrijven die het tegen betaling aanbieden, maar evengoed 

toeristische diensten of erfgoedinstellingen die ze gratis 

aanbieden. 

Ook hier verschilt de kwaliteit enorm. Citysounds7 te Leuven of de 

iWalk 8 van Ronse blijven bij de klassieke aanpak. Het Brusselse 

D-tours 9 gaat een stapje verder. Het speelt sterk in op de beleving 

door een goed verhaal te brengen.

Daar zit meteen ook de achilleshiel. Wat geschreven staat, bekt 

niet altijd even goed. Vaak leest men teksten in die men ergens 

liggen heeft. Dit werkt niet. Een goede professionele stem is één 

vereiste, maar een verhaal dat de toehoorder meevoert, is een 

absolute must. 

pda & gps

Wat je meer en meer ziet als mobiele erfgoedgids of toeristische 

gids is de pda (Personal Digital Agenda). Een pda is een zakcomputer 

die in de palm van je hand past. Het combineert een relatief groot 

scherm en een grote rekenkracht met een ruim geheugen. Het 

maakt het meteen ideaal om multimediaal de boer op te gaan. Je 

kunt zowel tekst, beeld als geluid aanbieden. Bovendien kun je 

met een pda tijdens het bezoek gemakkelijk actuele info ophalen 

dan wel communiceren met andere bezoekers. Combineer je de 

pda met een gps, dan weet je ook meteen waar je precies bent. 

De Verhalenfluisteraar10 is waarschijnlijk het bekendste Vlaamse 

voorbeeld. Het is een combinatie van gps en een pda als audio- en 

videogids. Op de fiets kun je vier fietsroutes in Limburg verkennen. 

De Verhalenfluisteraar vertelt je onderweg de nodige verhalen 

over de streek waar je doorfietst. In Het Bolwerk11, museum voor 

de Staats-Spaanse Linies, (IJzendijke - Zeeuws-Vlaanderen), 

kunnen bezoekers, na de binnenkant van het museum te hebben 

gezien, met de StoryTeller op pad. Samen met de marketentster 

Lybken verkennen ze de 17e-eeuwse verdedigingslinies. Maar ook 

in musea kun je met de pda aan de slag. In het Gravensteen in 

Gent12 ga je op stap met de dichter Chrétien de Troyes en de Gent-

se koopman Simon Saphir. En in de Sint-Pietersabdij leidt de 

monnik Alison13 je rond. Bijzonder leuk om te doen. Je komt met je 

virtuele gids op plekken die de gewone bezoeker niet te zien krijgt 

of waar je anders aan voorbij loopt.

History Unwired 14 (Venetië – Italië) is één van de knapste mobiele 

stadsgidsen op pda die we tot nu toe hebben gezien. Het opzet is 

de toeristen te doen afwijken van de platgetreden paden en ze het 

ongekende Venetië te laten ontdekken. Castello, een vergeten 

wijk in het oosten van de stad, is de plek waar vijf wijkbewoners je 

mee op ontdekkingstocht nemen en je hun verhaal vertellen over 

hun wijk. Het is net alsof de verteller naast je loopt. En dat is meteen 

ook de kracht van History Unwired. Het zijn geen acteurs die een 

rolletje spelen, maar echte wijkbewoners, die je elk moment tegen 

het lijf kunt lopen. De belevingswaarde neemt daardoor enorm 

toe. 

Een inspirerend idee is dat van Droombeek.nl15. Enkele jaren 

geleden trof een vuurwerkramp de wijk Roombeek in Enschede. 

Naast het menselijke drama was de wijk door de ramp ook meteen 

haar verleden kwijt. Droombeek is de naam van de website waarop 
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de bewoners verhalen over het heden, het verleden en de toekomst 

van de wijk kunnen vastleggen en delen met anderen. Zo krijgt de 

wijk beetje bij beetje een nieuw geheugen. De verhalen worden 

bovendien gebruikt om een aantal wijktoeren te maken. Met een 

pda als gids verken je dan de wijk. Op de verhalen kan dan weer 

iedereen reageren en dit zowel via de site als via de pda.

toekomstmuziek

Het bovenstaande zijn maar enkele voorbeelden van wat je nu al 

met mobiele digitale gidsen kunt. Er kan nog zoveel meer. Maar 

hou wel rekening met de beperkingen die er zijn. Bij een pda 

bijvoorbeeld is het scherm relatief groot in vergelijking met 

andere mobiele toestellen, maar al bij al valt het toch wat klein uit. 

Ellenlange teksten of te drukke beelden kunnen bijvoorbeeld niet. 

Daarnaast moet je ervoor zorgen dat mensen gemakkelijk door de 

info heen kunnen navigeren. En zo’n pda is wel een leuk ding maar 

als je het bijvoorbeeld als videogids gebruikt, kan het te veel de 

aandacht afleiden van de plek die je bezoekt. Tenslotte kom je 

voor de dingen die je ter plekke kan zien en niet voor iets dat zich 

op een schermpje afspeelt. En tot slot, vergeet niet dat een pda 

energie vreet. De batterij heeft regelmatig een oplaadbeurt nodig.

Het is wachten op nog krachtigere toestellen die nog meer kunnen. 

De ontwikkelingen op het gebied van smartphones zijn zeker het 

volgen waard. Smartphones kun je het beste omschrijven als gsm’s 

die zowel de functies van pda, mp3-speler, gps als foto- en 

videocamera combineren. Dergelijke nieuwigheden bieden heel 

wat mogelijkheden om erfgoed te ontsluiten. En dan zijn er nog 

de spelconsoles. Sony heeft met zijn PSP-spelconsole zeker ook 

ambities op dat vlak.

Allemaal interessant en nieuw, maar is de klassieke gids dan ten 

dode opgeschreven? Neen, zeker en vast niet. De nieuwe 

technologieën bieden de mog elijkheid om op een andere manier 

de verhalen van een plek te beleven. De ene methode is niet beter, 

maar gewoon anders. Het is de kunst om de verschillende 

mogelijkheden tot erfgoedontsluiting op elkaar te laten inspelen 

tot de ultieme ervaring.  n
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1 Marc Rubben (1969) is onderzoeker bij Memori, de onderzoeks- en 

consultinggroep van de Katholieke Hogeschool Mechelen. Één van 

de onderzoeksgebieden is de ontsluiting van erfgoed via mobiele 

digitale gidsen.

2 www.mdmw.nl

3 Taggen is het merken van een plek. Misschien ken je wel de tag 

‘Kilroy was here’ of heb je ooit wel eens een hartje met de naam 

van een geliefde in een boom gekerfd.

4 http://yellowarrow.net

5 http://murmurtoronto.ca

6 www.thegrandtour.org.uk

7 www.kuleuven.be/citysounds

8 www.ronse.be

9 www.d-tours.org

10 www.toerismelimburg.be/exec/108625/7408

11 www.ijzendijke-online.nl/bolwerk/bolwerk.html

12 www.gent.be/gravensteen

13 www.gent.be/spa

14 http://web.mit.edu/frontiers

15 www.droombeek.nl

16 www.gadzo.be

Wil je op de hoogte blijven? 

Neem dan regelmatig een kijkje op Gadzo16. Gadzo is een 

blog over toerisme, erfgoed en stadsbeleving, overgoten 

met een digitaal sausje. Gadzo bericht over voorbeelden, 

nieuwtjes,  boeiende projecten, verrassende ideeën en 

trends in het (e)-stadslandschap. Gadzo is een blog van 

Memori, de onderzoeks- en consultinggroep van de 

KHMechelen.

www.d-tours.org http://web.mit.edu/frontiers


