Innovatie

Virtual Reality:
gimmick of de
nieuwe erfgoedzorg?
Het vertellen van verhalen achter erfgoed zal in de toekomst
misschien wel uitgroeien tot het hoofddoel van onze erfgoedzorg.
In de huidige, snelle, digitale wereld kan het vertellen van die
verhalen eigenlijk al niet meer zonder toepassing van de nieuwste
technologieën, zoals Augmented en Virtual Reality.

Augmented reality app (ontwikkeld door
Tijdlab), die een prehistorische schuur of spieker
toont op een plattegrond.
(foto: Jephta Dullaart)
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Voor wie onvoldoende bekend is met beide technologieën,
volgt er eerst een hele korte crash course over wat precies
het verschil is tussen Virtual Reality (VR) en Augmented
Reality (AR).
Bij Virtual Reality gaat het om ge(re)construeerde omgevingen waar een gebruiker interactie mee kan aangaan, tot op
het punt dat de virtuele wereld niet meer van de echte te
onderscheiden is. Hier zijn speciale brillen of headsets voor
nodig die de gebruiker helemaal afsluiten van de fysieke
omgeving en onderdompelen in een virtuele wereld, zoals
een historische stadskern in de 17e eeuw.
Daarmee is ook gelijk het verschil uit te leggen met een
andere trend op het gebied van digitale omgevingen: Augmented Reality (AR). Deze technologie, die zich laat vertalen
als ‘verbeterde’ of ‘verrijkte’ realiteit, biedt ons mogelijkheden om virtuele elementen toe te voegen aan de bestaande
werkelijkheid door er in wezen één of meerdere lagen aan
toe te voegen. AR projecteert virtuele objecten in de werkelijke ruimte om je heen, zoals een verdwenen Romeinse
brug in een Utrechtse Vinexwijk of oude foto’s en schilderijen van de Dam als je op die bewuste plek staat. In de erfgoedsector wordt AR al een tijd ingezet, omdat het op een
laagdrempelige en relatief goedkope manier kan worden
gemaakt. Meer dan een app die gebruik maakt van de
camera van je smartphone of tablet heb je niet nodig.
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Google Cardboard

Koudwatervrees?

nodig. In de laatste jaren zijn hier al meerdere van ontwik-

Nu we het verschil weten, duiken we dieper in de materie.

keld: van de low-tech Google Cardboard en de wat serieu-

Het is een feit dat de erfgoedsector een stuk minder gebruik

zere Gear VR van Samsung waar je een smartphone in kan

maakt van VR dan van AR. Een van de redenen is wellicht

zetten, tot de ‘echte’ full-VR headsets als de Oculus Rift en

dat VR geassocieerd wordt met computerspelletjes en ‘plat

de HTC Vive die je in je computer plugt. Wat dat betreft is er

vermaak’. Men is bang dat VR de aandacht aﬂeidt van het

én een laag instapniveau én is het plafond nog niet in zicht,

werkelijke monument en dat het alleen als lokkertje geldt

omdat men pas een jaar of vier echt bezig is met het ont-

voor jonge kinderen en pubers. Maar er zijn veel situaties

wikkelen van sets die de immersie zo compleet mogelijk

te bedenken waarin Virtual Reality een grote bijdrage kan

maken. Immersie? Ja, dát is waar het om draait bij een

leveren aan het vertellen van het verhaal, ook voor

geslaagde VR-ervaring: een zo volledig mogelijke onder-

volwassenen. Denk aan monumenten die naar één

dompeling in de virtuele omgeving.

bepaalde periode zijn ‘teruggerestaureerd’: met VR kunnen
ook andere perioden inzichtelijk en beleefbaar worden
gemaakt. Ruïnes die wel in stand worden gehouden, maar
niet kunnen worden gerestaureerd, of van monumenten die
zijn herbestemd en daarbij hun oorspronkelijke uiterlijk en
functie hebben verloren, kan middels VR veel meer dan een
glimp uit het verleden worden getoond. En tenslotte zijn er
natuurlijk monumenten en cultuurgoederen die reeds
verloren zijn gegaan: gesloopt, afgebrand, gebombardeerd,
verdwenen of gestolen.

Immersie is het toverwoord
Daar waar je voor een AR-applicatie alleen een smartphone
nodig hebt om een monument of cultuurgoed weer digitaal
terug te brengen, is voor VR een speciale bril of headset

Hologramvitrine met
Romeins zwaard
(gladius) ontwikkeld
door Tijdlab. (foto:
Jephta Dullaart)
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Beelden uit de Virtual Reality-applicatie in het Waterliniemuseum, die de bezoeker in parachutevlucht over de Nieuwe Hollandse Waterlinie laat zweven.
(beeld: IJsfontein)

VR-installatie in het
Waterliniemuseum.
Foto: Jephta Dullaart

Praktijkvoorbeelden
Om meer mensen in de erfgoedsector bekend te maken
met de mogelijkheden van Virtual Reality en om geslaagde
voorbeelden te bespreken, organiseerde Heemschut Young
Professionals (HYP) op 19 november een mini-symposium
over VR en erfgoed in het nieuwe Waterliniemuseum. De
keuze voor deze plek was niet toevallig, want in het
museum kunnen bezoekers plaatsnemen in een speciale
VR-installatie waarmee men een virtuele parachutevlucht
over de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan maken. Hayo
Wagenaar, creative director van IJsfontein, gaf een toelichting op deze door zijn bureau ontworpen Virtual Realityinstallatie. Voor hem zijn interactives (multimediale installaties met vaak een spelelement) in het museum veel meer
dan alleen gadgets die het goed doen bij kinderen. Neem
nu de VR-parachutevlucht: doordat bezoekers in hun stoel
meebewegen wordt de virtuele ervaring verrijkt met een
fysieke beleving. Het verhaal komt daarmee dieper binnen.
De functionele overdracht van een verhaal wordt versterkt
door er een bepaalde emotie aan toe te voegen. Volgens
Wagenaar is dat de meerwaarde die met een goede VRtoepassing in een museum kan worden bereikt. Maar de
creatief directeur waarschuwt ook voor het gevaar dat de
attractiewaarde belangrijker gemaakt wordt dan het verhaal
dat je wilt vertellen. De ontwikkeling van de virtuele
parachutevlucht was dan ook een proces van geleidelijk
terugschakelen naar de essentie.

Minutieuze documentatie
Virtual Reality leent zich niet alleen goed voor het vertellen
van verhalen, maar ook voor het minutieus documenteren
van plekken die straks niet meer bestaan. Arjan den Boer,
één van de sprekers, gaf hier een mooi voorbeeld van. Voordat ze definitief verdwijnen heeft de Utrechtse fotograaf
Frank van der Pol de atoomschuilkelders in de Noordertunnel van Utrecht CS in 360 graden-opnames in hoge resolutie
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vastgelegd. Vervolgens heeft Den Boer hiervan een virtuele

arbeidsintensief en kostbaar blijft, moeten musea zich goed

tour samengesteld die ook met een VR-bril te bekijken is.

afvragen of zij de verbeeldingskracht van hun bezoekers,

Hiermee zijn deze ruimtes in detail vastgelegd en veel com-

noodzakelijk om de ‘historische sensatie’ te beleven, niet

pleter dan in losse foto›s. Bovendien maakt de VR-techniek

met andere middelen kunnen opwekken. Echter, als de

het mogelijk dat de generaties na ons door de dan verdwe-

technische uitdagingen van vooral VR het hoofd worden

nen schuilkelders kunnen lopen, al is het dan virtueel.

geboden, dan biedt volledige onderdompeling in een virtu-

Bij gebrek aan tijdmachines

ele omgeving een unieke manier om ons cultureel erfgoed
– zelfs dat deel dat al is verdwenen – voor een groot

Zolang de tijdmachine nog niet is uitgevonden, zullen we

publiek beleefbaar te maken. Daarmee werken we aan de

ons moeten behelpen met virtuele 3D-reconstructies en VR-

essentiële bewustwording van monumenten en cultuur

tours om iets van die felbegeerde ‘historische sensatie’ op

goederen als ‘ankerpunten’ van onze geschiedenis en

te wekken. Professionele musea en commerciële historische

identiteit, wat aan de basis ligt van waarom we überhaupt

attracties zijn niet de enige partijen die hun publiek graag

aan erfgoedzorg doen.

een zo echt mogelijke reconstructie van het verleden voor
willen schotelen. De presentaties van Henny de Boer, lid van
de historische vereniging oudheidkamer Rhenen, en die van

Harry Pape en Marloes Luijten zijn erfgoedadviseurs bij Rubicon Erfgoed.
Jertske Pasman is erfgoedspecialiste. Alle drie zijn Heemschut Young
Professionals.

VR applicaties
worden getest tijdens
de bijeenkomst in het
Waterliniemuseum
georganiseerd door
Heemschut Young
professionals

Saynzo Osinga van NOV’82 Architecten lieten goed zien dat
het maken van virtuele 3D-reconstructies van historische
omgevingen, zoals de oude binnenstad van Rhenen of het
Binnenhof een heel precies en tijdrovend proces is, zowel
voor de professional als voor een groep enthousiaste amateurs. Hoewel de technische ontwikkelingen heel snel gaan
– een 3D-reconstructie gemaakt met software uit 2011 ziet er
al aardig verouderd uit – blijft het renderen (het omzetten
van computerdata naar een 3D-beeld) zeer arbeidsintensief,
en dus kostbaar. Dan hebben we het nog niet eens gehad
over de honderden uren aan onderzoek die nodig zijn om
verdwenen gebouwen of gebieden wetenschappelijk verantwoord te reconstrueren. Wat dat betreft kunnen we de
generaties na ons veel tijd besparen door nu alvast zo veel
mogelijk van onze monumenten en bijzondere gebouwen in
ultra-high resolution 3D imaging vast te leggen.
De kracht van de ‘immersie’ van Virtual Reality hangt nauw
samen met de beeldkwaliteit van de virtuele omgeving en
het soepel draaien ervan. En zo lang deze techniek nog erg
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