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Emerging Technologies & Art Carousel

De titel van dit boekje, en van het “Creative Challenge Call” 
project waarover hier wordt gerapporteerd, legt met deze 
ambitieuze Engelse termen de lat hoog. Verwachtingen wor-
den gewekt dat er iets spannends aan de hand is, door de 
combinatie van technologie en kunst. En dat is ook zo. Con-
tacten tussen deze tegenpolen knetteren van de spanning, 
letterlijk en figuurlijk. 

Het samenbrengen van autonome kunstenaars met ingeni-
eurs/ondernemers uit de high tech sector is een waagstuk-
je. We zien hier niet alleen twee culturen en twee taalgebie-
den, maar ook fundamentelere verschillen in wereldbeeld, 
drijfveren en geloof. Belangrijker dan de verschillen, zijn de 
overeenkomsten, de complementaire puzzelstukjes in de 
communicatie en de inspiratie, het nieuwsgierig zijn naar 
wat de ander te bieden heeft, inhoudelijk èn praktisch.

Die uitdaging, aangegaan door zo’n vijftien kunstenaars en 
bedrijven, heeft een groot aantal interessante combinaties 
en koppelingen opgeleverd, waarvan hier een overzicht 
wordt gepresenteerd. Er blijkt een grote diversiteit aan 
mogelijkheden te ontstaan, varierend van praktisch tot ab-
stract, van organisatorisch tot fundamenteel technologisch. 
En dat is tegelijkertijd de kracht en de zwakte van het con-
cept. Maar dat was voorzien, en precies de bedoeling. 

Door het brainstormen, het discussieren, het doen van ge-
dachten-experimenten in groepsverband of met een part-
ner, komt er speelruimte voor geniale invallen, worden 
ideeën geboren, en nieuwe combinaties gevonden. Juist 
wanneer zich een schemergebied, een schijnbare chaos en 

ongestructureerde situatie voordoet, komt er ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen in ons denken. 

De Aha-erlebnis, het Eureka, serendipiteit, we kennen het 
idee. Maar hoe wekken we het op? Dat is wat we hier voor een 
klein deel hebben beantwoord, met het resultaat van ETAC. 
In een virtuele arena worden complementaire specialisten 
met een open geest met elkaar geconfronteerd. De formule 
is niet moeilijk, maar vergt wel een behoorlijk gecontroleerde 
setting, waardoor de verwachtingen en de uitdagingen lei-
den tot nieuwe ideeën, inzichten, toepassingen.

René Paré
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Het glijmiddel als tijdsbeeld

Herinnert U het zich nog? De toenmalige cultuurminister 
Brinkman liet zich halverwege de jaren ‘80 ontvallen dat 
kunst een glijmiddel moest zijn voor het Nederlandse be-
drijfsleven. Deze plastische uitspraak paste binnen twee 
strategieën die hem voor ogen stonden: het opheffen van 
de hang naar nivellering binnen de Nederlandse culturele 
wereld (de minister pleitte voor het promoten van Top-
kunst), en het benadrukken van de noodzaak van cultureel 
ondernemerschap. Voorbij waren de jaren dat kunstenaars 
konden profiteren van de Beeldende Kunstenaars Regeling 
(BKR), voorbij waren de jaren dat het subsidiëren van cultu-
rele instellingen een automatisme was. De onheilsvisioenen 
waren niet van de lucht: er zouden Amerikaanse toestanden 
komen, automerken zouden hun producten aanprijzen in de 
nationale musea, en kunstenaars zouden zich ontpoppen 
tot zakenmannen met één been in de reclamewereld. 

Brinkman’s beleid bracht een schok teweeg met uiteraard 
positieve én negatieve gevolgen. Een positief gevolg was 
een toename van proactief handelen, zowel bij kunstinstel-
lingen als bij individuele kunstbeoefenaren: er moest pu-
bliek komen, er moesten kopers zijn, er diende een netwerk 
te worden opgebouwd en onderhouden. Een negatief gevolg 
was de opvatting dat de kunstwereld een bedrijfstak als alle 
andere moest zijn, met een economisch plan, strikte dead-
lines, en een productietempo dat zich diende te meten met 
dat van het bedrijfsleven. Men vergat echter dat sommige 
kunst per definitie traag is. Kunst kan een vorm van onder-
zoek zijn dat zich moeilijk laat verbinden met de jachtiger 
tempi in onze samenleving. Daarnaast bleken sommige mu-
sea zich plotsklaps uit te leven in populistisch getint info-

tainment met tentoonstellingen die niets meer aan de ver-
beelding overlieten en in veel opzichten een knieval waren 
ten behoeve van de bezoekcijfers.
Het is eigen aan de Nederlandse samenleving dat Brink-
man’s beleid niet heeft geleid tot de excessen die door de 
onheilsprofeten werden voorspeld. Het is allemaal heel keu-
rig binnen de perken gebleven: de subsidies zijn uitgekleed, 
maar gehandhaafd; sponsoring heeft volop zijn intrede ge-
daan, met alle positieve en negatieve gevolgen van dien, 
en kunstinstellingen en kunstenaars worden onverminderd 
periodiek door de subsidiegevers getoetst. Nauwelijks iets 
nieuws onder de zon, zo lijkt het..

Bij de klassieke vorm van sponsoring als wederzijds com-
mitment staat het werk van de kunstenaar los van wat de 
sponsor zelf in de wereld zet. De afgelopen jaren ontwik-
kelen zich echter nauwere en productievere samenwer-
kingsverbanden, die het begrip ‘sponsoring’ overstijgen. 
Een kunstenaar en een bedrijf starten een dialoog met de 
expertise en technologie van het bedrijf als bindmiddel. Een 
vroeg voorbeeld van een dergelijke samenwerking was die 
van het automatiseringsbedrijf Triple P met de Canadese 
kunstenaar Paul Perry, die in 1992 het voorstel poneerde 
om de bedrijfsstrategie van Triple P te verbinden met een 
‘autonome zone’ waarin de activiteiten van het bedrijf in 
een experimentele en multidisciplinaire context geplaatst 
konden worden. Hier was sprake van een bedrijf dat de 
kunst werkelijk innovatieve kwaliteiten toedichtte, hier was 
sprake van een kunstenaar die een wezenlijke en construc-
tieve rol wenste te spelen, hier was geen sprake meer van 
kunst als decoratie, representatie en glijmiddel.*
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Feitelijk past het ETAC-initiatief binnen de ontwikkelingen 
die ik hiervoor heb geschetst: het is een noodzaak om pro-
actief te zijn, nieuwe netwerken te ontwikkelen en nieuwe 
samenwerkingsverbanden aan te gaan. En het is ook een 
noodzaak om het rijke productie- en kennisareaal van het 
bedrijfsleven en de researchinstituten binnen het academi-
sche onderwijs te verbinden met de activiteiten van kun-
stenaars die reeds bewezen hebben dat zij een flexibele en 
innovatieve houding kunnen ontwikkelen ten opzichte van 
wat bedrijven en researchcentra aan technologieën en pro-
ducten in huis hebben. Het is in het beste geval een mes dat 
aan twee kanten snijdt.

Het gaat hier echter niet alleen om vormen van samenwer-
king met innovatieve technologieën als bindmiddel (Laat ik 
het woord ‘glijmiddel’ achterwege laten.); het betreft ook 
een ontmoeting tussen twee economische en logistieke 
realiteiten. De financiële en logistieke opties van veel kun-
stenaars zijn relatief beperkt. De faciliteiten en innovatieve 
kracht van high-tech bedrijven en researchcentra zijn voor 
veel kunstenaars zo goed als onbereikbaar. De conjunctuur 
van de kunstwereld maakt het voor kunstenaars moeilijk 
om zich te bedienen van het professionalisme dat gemeen-
goed is in de high tech wereld. In dat opzicht kan het ETAC-
initiatief een poort openen die cruciaal kan zijn voor veel 
concepten die nu nog een sluimerend bestaan lijden.

Maar het mes snijdt zoals gezegd aan twee kanten: voor 
bedrijven en researchcentra kan ETAC een poort openen 
naar een avontuurlijker vorm van contextualisering: de kun-
stenaar herkent en bevraagt bestaande patronen en con-

venties en presenteert in het beste geval nieuwe scenario’s 
en technologische toepassingen. Daarnaast kunnen samen-
werkingsvormen zoals die door ETAC worden geëntameerd 
leiden tot een effectieve en inhoudelijk zinvolle vorm van 
Public Relations. PR is immers niet alleen reclame; PR is ook 
participeren in een breed sociaal, cultureel en economisch 
netwerk. PR is in dit licht zowel de presentatie van een visie 
als een vorm van generositeit naar de samenleving toe.

ETAC is een katalysator voor een nieuwe fase in vormen van 
samenwerking tussen kunst en technologie, mits de rela-
tieve vrijblijvendheid van de eerste welwillende contacten 
wordt overstegen. Het ontwikkelen van een concept is één 
ding, maar het concretiseren ervan is alleen mogelijk met 
een sterk wederzijds vertrouwen en commitment. Met de 
ETAC-bijeenkomsten is de teerling geworpen; het is nu aan 
kunstenaars, bedrijven en researchcentra om een vertaal-
slag te maken en de voorgestelde concepten naar een vol-
gende fase te leiden. Het echte avontuur kan nu beginnen.

Ronald van Tienhoven

*zie een kritisch artikel van Paul Groot over Triple P en Paul Perry, 
inclusief Perry’s voorstel voor Triple P: http://www.mediamatic.net/
article-6237-nl.html
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Mensen, ideeën en technologie

 
De opdracht die besloten ligt in het ETAC project is niet al-
leen te komen tot het directe resultaat van de sessies van de 
‘gematchte’ koppels van telkens een beeldend kunstenaar 
en een high tech ingenieur/ondernemer. Dat tastbare resul-
taat is voor de deelnemers een directe beloning voor de in-
spanningen, en levert hier en daar concrete vervolgstappen 
op. Maar er is meer. 
In de eerste plaats is er het principe van de gestructu-
reerde thematische bijeenkomst van vertegenwoordigers 
van verschillende werelden, die hiermee persoonlijk, maar 
ook breder dan dat, kennis hebben gemaakt met die an-
dere cultuur. Hierdoor zijn virtuele drempels verdwenen, en 
heeft onbemindheid plaatsgemaakt voor sympathie. Dat is 
een belangrijke constatering, die een grotere bekendheid 
verdient, en op deze en andere wijze verder zou moeten 
ontwikkeld. Het tijdens dit project ontwikkelde netwerkme-
chanisme is gaandeweg zodanig verfijnd dat in de toekomst 
diverse technologie-sectoren bediend kunnen worden met 
het ETAC concept. 

Ten tweede is het belangrijk terug te grijpen op een van de 
in de oorspronkelijke opzet vervatte doelstellingen: 

“De ervaring van ETAC zal ondergebracht worden in een kata-
lysator instituut met internationale uitstraling. Deze stimuleert 
het op grotere schaal toepassen van dit mechanisme, waardoor 
er een toeneming plaatsvindt van samenwerkingen tussen high 
tech bedrijven en kunstenaars. Dit resulteert in een toename 
van hoeveelheid en kwaliteit van innovatie, zowel in reguliere als 
in creatieve industrie, alsmede het tot stand komen van cross-
sectorale samenwerking.”

De idee hierachter is om de opgedane ervaring, de samen-
werkingsverbanden en de verworven bekendheid in een 
aantal netwerken niet verloren te laten gaan, maar struc-
tureel in te bedden in een organisatie die hiermee verdere 
groei van de toepassing van het netwerkmechanisme kan 
bewerkstelligen.

Het doel hiervan is een toename van op innovatie gerichte 
samenwerking tussen kunstenaars en industrie, hetgeen 
een aanmerkelijke verbetering oplevert van de “voedings-
bodem” waarin inspiratie, motivatie en serendipiteit leidt 
tot een duurzaam creatief-technologisch innovatieklimaat. 
Met de ervaringen en resultaten van de eerste ETAC serie 
kunnen we deze wensen en verwachtingen onderstrepen, 
en de eerste stappen zetten in de richting van het bestendig 
maken van deze activiteiten.
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Proces-evaluatie
Het ETAC proces van begin tot eind is niet een gedetail-
leerd stappenplan, of een projectplanning zoals we die in 
bepaalde professionele werkomgevingen kennen. Het is 
veeleer een gezamenlijke zoektocht naar nieuwe wegen, 
door bewust onbekende gebieden te betreden. Natuurlijk 
wel met een agenda, en afgesproken deel-activiteiten. Maar 
de details blijven open voor invulling op een manier die op 
dat moment, met die deelnemers en met die interactie het 
beste is. Het is balanceren tussen vrijheid en sturing.
Belangrijk is te constateren dat de eerste fase van een cy-
clus in het ETAC proces: het vinden, interesseren en selec-
teren van geschikte deelnemers, tevens de moeilijkste is. 
Er is daarom gekozen voor een methode waarbij bedrijven 
en kunstenaars in twee stappen werden benaderd. Eerst 
om hun interesse en achtergrond duidelijk te krijgen, ver-
volgens, na pre-selectie, om daadwerkelijk mee te doen met 
een cyclus. Hierdoor kan er op individuele basis gestuurd 
worden wie er in een groep van vijf kunstenaars en vijf be-
drijven terecht komt. 

Daarna is de vormgeving van de eerste bijeenkomst van 
groot belang. Niet alleen de deelnemers zelf, maar ook de 
begeleidende coaches, bestaande uit de partners van het 
ETAC project, spelen een belangrijke rol in het tot stand ko-
men van de juiste ‘state-of-mind’. De kick-off van elke se-
rie bijeenkomsten is een inspirerende presentatie van een 
kunstenaar die een ontwikkelde visie en praktijk heeft op 
het gebied van kunst, wetenschap en technologie. Voor de 
in 2007 gerealiseerde sessies zijn dat geweest LAb[au] en 
Ronald van Tienhoven. Ook de lokatie, nu het grappige pa-
viljoen ‘De Tureluur’ op het dak van het hoofdgebouw van 

de TU/e draagt bij aan een creatieve atmosfeer. De kennis-
making van de deelnemers onderling verloopt daarna als 
een omgekeerde spiraal, met een oppervlakkige kennisma-
king als eerste stap, en vervolgens steeds intensiever, meer 
individueel en gestuurd door feedback. Tenslotte mondt dit 
uit in een intensieve samenwerking aan het eind van de cy-
clus, waarbij het beste idee, of de visie of concept aan de 
complete groep wordt gepresenteerd. 

De tweede bijeenkomst in de cyclus is een werkperiode, 
waarbij in de onderzoekslaboratoria van de TU/e faculteit In-
dustrial Design (D-sign lab) onder begeleiding van coaches 
gewerkt is aan de ontwikkeling van ideeën en visies, door 
de individueel inmiddels gekoppelde duo’s. De derde bijeen-
komst tenslotte is benut voor uitwerking en presentatie van 
het gekozen focuspunt uit de idee- en ontwikkelfase tot een 
visualisatie, presentatie of omschrijving hiervan.
Naast de tweede en derde plenaire bijeenkomst is geëxpe-
rimenteerd met individuele afspraken van kunstenaars bij 
bedrijven, tussen de vaste bijeenkomsten. Dit werd aan ei-
gen initiatief van de duo’s overgelaten, teneinde het proces 
een deels door de deelnemers zelf vormgegeven maatwerk 
te laten zijn. Ook de vervolgcontacten tussen duo’s of met 
andere deelnemers is los gelaten van de organisatie van 
ETAC. Deze vrijheid heeft goed gewerkt: er is met energie 
en bevlogenheid gewerkt aan bijzondere ontmoetingen tus-
sen kunst en technologie!
Tenslotte is er dan deze eindpublicatie van het ETAC 2007 
project, waarin vrijwel alle bedrijven en kunstenaars verte-
genwoordigd zijn.

René Paré
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Bedrijf The Mind Connection, 
Geert-Jan Driessen 
The Mind Connection is een innovatief bedrijf dat neuro-
feedback technology ontwerpt voor de consumenten markt. 
Daartoe is MindSurfer Home Edition ontwikkeld: een ge-
avanceerd maar betaalbaar neurofeedback apparaat met 
een heel uiteenlopend aanbod aan toepassingen.
Via een hersengolfregistratie (elektro-encefalogram) wor-
den emotioneel mentale variabelen geanalyseerd. Met deze 
variabelen wordt real time de performance van multimedia 
beïnvloed. Veranderende multimedia beïnvloed vervolgens 
weer onze zintuigen en daarmee onze emotionele mentale 
belevingsvariabelen (feedbackloop).

Met deze technologie kan de menselijke aandacht op een 
boeiende, interactieve manier worden ‘getriggerd’ naar 
mentale staten als rust, ontspanning, dromerige verbeel-
ding en slaap. Dit in tegenstelling tot de gangbare compu-
tergames die mentaal activeren.

Op basis van de praktijkervaringen met de MindSurfer, 
ontwikkelt The Mind Connection een nieuwe versie van de 
Brain Computer Interface. Dit om verdiepende ontspan-
ningsgames en de communicatie met emotioneel mentale 
informatiestromen voor een breed publiek toegankelijk te 
maken. 

Kunstenaar Daniëlle Roberts

Ik ben gefascineerd door de abstracte wereld van de geest 
en de werking van het bewustzijn. Het Nu is de enige moge-
lijkheid om hier inzicht in te krijgen. Mijn website numuseum 
is het resultaat van mijn bevindingen èn mijn laboratorium. 
Mijn werk ontwikkelt zich van aandacht voor zichtbare ob-
jecten buiten mij naar het verbeelden van bewustzijn en het 
proces van denken op zich. Ik maak hierbij vaak gebruik van 
zowel subjectieve als objectieve metingen om inzicht te krij-
gen in die processen.

Genetwerkte rich media toepassingen zijn voor mij een ide-
aal medium: a) Ze garanderen actualiteit zowel bij de invoer 
van gegevens als bij het bekijken ervan. b) Gegevens kun-
nen worden verzameld, opgeslagen en worden hergebruikt 
in nieuwe werken. c) Afhankelijk van de ervaring kan ik 
steeds kiezen voor het meest geschikte medium, variërend 
van tekst tot geluid, geprogrammeerde animatie tot kaar-
ten met gevisualiseerde data.

data poem, 2006

8



Motivatie
Kunstenaar
●   Dit product is een poëtische, sensuele manier om het 

meest intieme te communiceren.
●   Het is een uitdaging om toe te werken naar een bruikbaar 

product waarin het poëtische en ‘beeldende’ van het con-
cept bewaard blijft.

Bedrijf
●   Bijzondere toevoeging aan virtuele communicatie
●   Mogelijkheden voor verschillende output (theatraal) en 

input (hartslag, huidweerstand)
●   Verstilling is een interessant aspect binnen de wereld van 

gaming en online communicatie

Aandachtspunten
Wordt het belevingseffect bereikt? Verstoort een ventilator 
de hersengolfregistratie en de ervaring niet? Het wat en 
hoe van de geuren moet nader worden onderzocht.

Toekomstplan
Studenten van de TU/e laten werken aan een prototype. Op 
die manier hopen we medio 2008 een betere inschatting te 
krijgen rond knelpunten en haalbaarheid.

Het resultaat in woord en beeld

Werktitel: Breath of the Mind
Samenwerking tussen The Mind Connection (Geert-Jan 
Driessen) en Daniëlle Roberts (kunstenaar) met ondersteu-
ning van Prof. Loe Feijs (TU/e)

Invalshoek
Daniëlle Roberts is geïnteresseerd in bewustzijn , de regi-
stratie van bewustzijn en in manieren om onze gemoeds-
toestand uit te drukken. Loe Feijs heeft (ondermeer) inte-
resse in multisensorial design en in artificieel emotionele 
intelligentie. De ontwikkelactiviteiten van TMC overlappen 
deze interesses.

Het concept
TMC ontwikkelt een Brain Computer Interface. Daniëlle Ro-
berts zocht naar een directe maar subtiele manier om ge-
bruikers over afstand hun hersenactiviteit te laten uitwisse-
len. Hersenactiviteit is subjectief en abstract. Gekozen werd 
voor een nieuw soort output die deze abstractie “voelbaar” 
en “ruikbaar” kan maken.

Concreet
De ontwikkelde Brain Computer Interface wordt uitgebreid 
met een nieuw productonderdeel. Dat zet hersengolfacti-
viteit bij de ontvanger om in zintuiglijke variaties. De geur, 
warmte en luchtstroom nuances die de ontvanger ervaart, 
hangen daardoor op een heel subtiele manier samen met 
emotioneel mentale prikkels die de ander “uitzendt”. Deze 
nieuwe communicatievorm is over en weer: je beïnvloedt 
elkaar dus interactief.

Brain Computer 
Interface 

Breath of the mind, 
uitsnede van mind-
map
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Kunstenaar Mario van Horrik

“Als er geen beweging is kan niets 
worden gehoord; als er geen ge-
luid is heeft niets bewogen. Het 
enige verschil tussen beweging 
en geluid is dat beweging een 
zichtbaar verschijnsel is en geluid 
een hoorbaar verschijnsel.”

Van vrijdag 8 t/m zondag 10 de-
cember 2006 vond in de ruimte(s) 
van De Overslag de masterclass 
Geluid en Beweging plaats onder 
begeleiding van Mario van Horrik 
en Petra Dubach. Dagelijks werd 
gewerkt van 11.00 uur tot 17.00 

uur. Als uitgangspunt hebben Dubach en van Horrik geko-
zen voor computerventilatoren omdat de ventilator zowel 
beweging als geluid veroorzaakt.

... De media beweging, beeld en geluid worden gepresen-
teerd in de vorm van video, objecten en klankobjecten, 
waarbij het ontbreekt aan een groter kader, visuele infor-
matie, of uitleg.
Dit ‘tekort’ betekent voor de kunstenaars eerder een meer-
waarde: de kwaliteit van (het ervaren van) kunst is niet af-
hankelijk van informatie; gebrek aan informatie stimuleert 
de fantasie.

Bedrijf 2M Engineering, Jan Mink

Filosofie: Innovatie nuttig inzetten voor de samenleving 
●   Ervaring: 25 jaar binnen en buiten Philips in Research & 

Ontwikkeling & Business groepen 
●   Kennis: Sensor-systemen, Lasers en systemen 
●   Markt: Sport, gezondheid, entertainment, industrie 
  
2M Engineering heeft een brede ervaring in business deve-
lopment, die reikt van product concept en marketing stra-
tegie tot en met productontwikkeling en industrialisatie. 2M 
past haar technische en business expertise toe samen met 
partners die expert zijn op een bepaald gebied of applicatie. 
De nadruk ligt bij de ontwikkelde producten op verbetering 
van de kwaliteit van leven van de eindgebruiker.
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Maatschappelijk
Bij kunsttoepassingen hebben we gedacht aan een groot 
scherm in de ruimte, waarin in real time de metingen ver-
taald worden in een levend schilderij dat steeds van vormen 
en kleuren verandert onder invloed van de luchtverplaat-
sing. Ook hebben we gedacht aan bewegende objecten of 
displays in de openbare ruimte die een vertaling geven van 
de menselijke activiteiten. Ook kan het toegepast worden 
in de vorm van speelgoed, computergames, etc. Daarnaast 
kunnen de metingen toegepast worden als controlemiddel: 
zoals in de fysiotherapie (de juiste beweging(skracht), rich-
ting en/of intentie resulteren in het juiste beeld).

Resultaat

Het idee
Het meten van luchtverplaatsing in een ruimte onder in-
vloed van menselijke aanwezigheid.

Probleemstelling: 
*Sensortechnologie: Wat ga je meten; hoe ga je meten; hoe 
nauwkeurig wil je meten? *Kunst: Waarom wil je het meetre-
sultaat vertalen in kunst? *Moreel: Waar wil je mensen van 
bewust maken; en hoe doe je dat? *Maatschappelijk: Wat 
kan het nut zijn van het idee? Sensortechnologie.

Kunst
Je wilt mensen wijzen op en bewust maken van het effect 
van, en de draagwijdte van hun bewegingen.
Het gegeven dat een beweging (ook al is er fysiek niets 
meer waarneembaar) nog doorgaat is artistiek interessant 
en bruikbaar; en kan invloed hebben op het bewustzijn en 
het gedrag van mensen; en dat is iets wat elke kunstenaar 
wil.

Moraal
Het morele effect is natuurlijk nauwelijks meetbaar. Mensen 
die geconfronteerd worden met uitingen van de meetresul-
taten kunnen verbaasd zijn, het kan ze aanzetten tot na-
denken, spelen, of aanpassing van het gedrag; maar niets is 
zeker. Op de lange termijn zal er sprake zijn van gewenning. 
We kunnen stellen dat er zeker een tijdelijk effect zal zijn, en 
dat het verder sterk van het individu zal afhangen hoeveel 
impact het zal hebben, hoe lang dit zal duren, en hoe intens 
dit zal zijn.



E m e r g i n g  T e c h n o l o g y  &  A r t  C a r o u s e l

Bedrijf Fun-da-Mental, Jacques Groenen 

Het doel van Fun-da-Mental is om mensen op een ontspan-
nen en plezierige wijze te leren omgaan met hoge werk-
druk, stress, emoties, communicatie, conflicten, creativiteit 
en innovatie. Met de juiste strategie haalt u het beste uit 
uzelf en uw organisatie. Door middel van trainingen, work-
shops, lezingen, seminars, coaching en producten wordt 
ondersteuning geboden op het gebied van belangrijke 
(inter)persoonlijke competenties:
●   totaal-brein denken en doen;
●   sturing van emoties;
●  complexiteit en chaos;
●   transformatie en sturing van veranderingen;
●   creativiteit en innovatie;
●   biofeedback en topprestaties.

Deze kernthema’s komen terug in trainingen als:
1.  BrainMapping: ontdek en verbeter snel de competenties 

en sluimerende krachten van uzelf, uw organisatie en uw 
team

2.  Stressmanagement, verbeter uw stressbestendigheid 
binnen 1 dag

3.  Vol energie door je dag heen, raak mentale vermoeid-
heid snel en effectief kwijt

4.  Creativiteit en innoveren, ontdek de sleutel tot uw cre-
atieve en innovatieve vermogens en die van uw team

5.  Topprestatietraining, ontdek het geheim van het leve-
ren van uitzonderlijke prestaties

6.  Mental Fitness, mentale conditietraining met als doel 
de mentale veerkracht in werk en privé te verhogen

7.  De vergeten kracht van ritme; over het opnieuw 
(af)stemmen van u en uw organisatie. 

Kunstenaar Olivier Nijs 

Als kunstenaar ben ik erg geïnteresseerd in de beperkingen 
van de menselijke zintuigen en onze beperkte kennis van 
onze wereld. De mens neemt zijn omgeving graag voor lief 
en staat er maar bar weinig bij stil of de dingen die hij waar-
neemt wel juist zijn. Tijdens de eerste ETAC bijeenkomst was 
ik daarom meteen getriggerd door het verhaal van Jacques 
Groenen en zijn andere kijk op de stemming van onze mu-
ziek. Ik kan hem niet helemaal volgen in wat de beleving van 
de muziek die hij liet horen bij hem op riep, maar dat dat een 
bijzonder effect had was me duidelijk. 

Uiteindelijk heb ik niet veel als kunstenaar voor hem kun-
nen betekenen. Zijn vraag was erg duidelijk. Hij was op zoek 
naar een stemapparaat om een piano volgens zijn stem-
ming te kunnen stemmen. Door de ervaring in mijn eigen 
werk met het programmeren van muzieksoftware, was het 
redelijk eenvoudig om stemsoftware in de “Groenentuning” 
voor hem te schrijven.
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ten wordt gevormd totdat 12 kolommen van noten compleet 
zijn. Zie illustratie linkerpagina.

Van theorie naar praktische invoering
Olivier Nijs heeft met behulp van de stemming tuner-soft-
ware gebouwd waarbij de vereiste sinus frequenties in de 
verschillende octaven worden weergegeven met behulp 
van de witte en zwarte toetsen van een keyboard. Met be-
hulp hiervan heeft de Amerikaan Dave Carpenter, bouwer 
van de Verituner - waarmee piano’s worden gestemd - een 
nieuw software programma geschreven dat door pianist/pi-
anostemmer Michael Strategier is gebruikt om zijn piano te 
stemmen in de Groenen stemming. 

De nieuwe muziek
Op 18 november 2007 werd de nieuwe muziek daadwerke-
lijk geboren en voor het eerst uitgevoerd door Michiel Stra-
tegier. Hij schrijft: “Het resultaat is verbijsterend.
Eerst probeerde ik mijn gewone dingen te spelen. De oude 
en bekende dingen doen is onmogelijk. Dat klinkt voor geen 
meter en het werkt niet. Wat wel werkt, en hoe!! IS OM AL-
LES LOS TE LATEN EN JE TE LATEN GAAN!
Geen oude patronen vasthouden, gewoon gaan zwemmen 
in de oceaan van klank. Ik ben nu wel enthousiast gewor-
den, maar nogmaals, let wel, het gaat nu niet meer over de 
soort muziek die we tot op heden kenden”.

Het vervolg:
●  de stemming overzetten naar keyboard of synthesizer
●   via opnameapparatuur proefopnames maken, zodat an-

deren de muziek kunnen horen 
●   andere piano’s en muziekinstrumenten (voor zover mo-

gelijk) stemmen in de Groenen stemming en gaan spelen 
voor geïnteresseerde mensen

Resultaat

Het idee
Het maken, testen en invoeren van een nieuwe muziek-
stemming

Probleemstelling
Alles is vibratie, muziek is vibratie en omdat muziek geba-
seerd is op een simpele basistoon wordt alles en iedereen 
van de wieg tot het graf afgestemd op deze selectie van 
trillingen. Onze huidige muziek is gebaseerd op de gelijk-
zwevende stemming van Bach en de Gulden Snede spiraal 
(wortel uit 5) en de Fibonacci getallen, terwijl er ook andere 
spiralen zijn zoals bijvoorbeeld de Kristal spiraal, gebaseerd 
op wortel 2. 

De nieuwe stemmingsformule
Jacques Groenen heeft een nieuwe stemming bedacht, ge-
baseerd op de menselijke celdeling 1-2-4-8-16 (7)-32 (5)-64 
(1)-128 (2) – etc. Bij optelling van de individuele getallen 
herhaalt zich de reeks 1-2-4-8-7-5-1-2-4-8-7-5-1-2-etc tot in 
het oneindige en deze herhaling van getallen vormt de To-
rus van Rodin. Deze getallenreeks is een permutatie van het 
getal achter de komma van 1/7 = 0,142857.
De getallenreeks 142857 maken deel uit van het enneagram 
dat als startbasis de getallendriehoek 9-3-6 heeft en deze 
driehoek vinden we terug in de volgende twee kolommen 
van de Groenen stemming. 

De nieuwe stemming is gebaseerd op een simpele mathe-
matische formule die is afgeleid van de driehoek van Pascal 
en de menselijke celdeling, waarbij steeds de voorafgaande 
twee getallen worden opgeteld en een nieuw kolom van no-



E m e r g i n g  T e c h n o l o g y  &  A r t  C a r o u s e l

Kunstenaar Freerk Wieringa

Mijn werk is archetypisch. Mensen maken de wereld om hen 
heen begrijpelijk door archetypen te creëren; ze kijken naar 
hun omgeving op een stereotypische manier. Deze archety-
pes zijn diep geworteld in de menselijke geest. In mijn werk 
gebruik ik archetypes om vorm te geven aan persoonlijke 
gemoedstoestanden. Stijl en materiaal zijn per beeld ver-
schillend. Ze worden gekozen omdat ze passend zijn bij het 
onderwerp en worden gebruikt om het metaforische te in-
tensiveren. 
 
Aan de basis van mijn werk staat een fascinatie voor het ho-
gere. Fatalisme, hoogmoed, tweestrijd, angst en macht zijn 
thema’s die ik uitwerk in mijn beelden, welke gezien kunnen 
worden als studies naar de achtergronden en oorsprong van 
deze beginselen. Onderwerpen worden door mij gekozen 
op basis van tegenstrijdigheid. In eerste instantie is er een 
persoonlijke fascinatie of liefde aanwezig voor het onder-
werp, iconen van kracht en overdreven uitingen van emotie 
spreken mij zeer aan, niet in de laatste plaats vanwege het 
dubbele gevoel dat ik hierbij vaak heb In mijn werk wil ik de 
ironie van het getoonde overbrengen, middels een verdraai-
ing van de betekenis een herdefinitie van het onderwerp. In 
zekere zin is mijn beeldtaal eclectisch. Vaak verwijs ik naar 
een bekend icoon, vertaal het thema in een eigen beeld en 
geef het daardoor een overdrachtelijke werking die zorgt 
voor een nieuw soort betekenis. Ik heb mij toegelegd op 
het maken van ruimtelijk werk. In mijn beelden verwerk ik 
zowel hedendaagse onderwerpen als elementen afkom-
stig uit de kunsthistorie. Zo gebruik ik naast hedendaagse 
verwijzingen naar bijvoorbeeld auto’s en American football 
ook academische verwijzingen. Vaak wordt in mijn werk de 

oorspronkelijke betekenis of associatieve werking van een 
beeld veranderd en in een andere context geplaatst. 

De laatste jaren ben ik mij meer bezig gaan houden met de 
integratie van beweging in mijn beelden door middel van 
pneumatiek en computersturing. Door gebruik te maken van 
deze technieken laat ik mijn beelden bewegen en reageren 
op de toeschouwer. Door interactie beleeft de toeschouwer 
de beelden op een directe, fysieke manier, waardoor be-
schouwing engagement wordt. Omdat ik vanuit een beeld-
bouwkundig perspectief werk, blijven mijn werken bovenal 
beelden; ambachtelijke beeldhouwelementen en materiaal-
gebruik, techniek en constructie worden hierin geïntegreerd 
en bepalen de verschijningsvorm van elk werk. 

Bedrijf Vision Dynamics 

According to our colleagues at Vision Dynamics, our com-
pany culture can best be characterized by the following me-
taphors:
Dynamic, All can do what they want, Hare, Too informal,  
Young, wild, learning, Pigeon house (no bureaucracy), 
Activists, Learning experience (real school), SP, Entre-
preneurial Engineers, Hippies (with opinion), Enthusiastic, 
young creativity, Controlled chaos, Effective Chaos, Eagle-
eye, OTB at start, Chess game, Diversity & Freedom, 
The young and elderly, Squirrel, Rare species, Ants nest, 
Challenged. 
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De samenwerking zal gebaseerd zijn op een visueel doel, 
namelijk het creëren van twee statisch dynamische robots 
die menselijke nonverbale communicatie uitbeelden en be-
naderen tot in de details. Techniek wordt hierbij gebruikt 
maar is geen uitgangspunt. Verder wordt de besturing en 
verdere visualisering van het werk (computer gecontroleer-
de beweging en een beeldende afwerking) door de kunste-
naar zelf opgelost. 

Het bedrijf Vision Dynamics zal bij een samenwerking ge-
noemd worden bij presentaties en verschijning van het 
werk “Nonverbaal” in de media. Ook kunnen er afspraken 
gemaakt worden over een eventueel gebruik van het werk 
door Vision Dynamics voor presentatie doeleinden.

Resultaat 

Vision Dynamics heeft hypothetisch een samenwerking voor-
gesteld met kunstenaar Freerk Wieringa waarin een deel van 
de technische uitvoering (constructie en dynamica) van het 
werk “Nonverbaal” wordt uitgevoerd of ontworpen door een 
groep studenten. Begeleid door Freerk Wieringa en een afge-
vaardigde van Vision Dynamics. Het onconventionele aspect 
van het kinetische sculptuur “Nonverbaal” kan leiden tot niet 
voor de hand liggende oplossingen in engineering en kan 
daardoor interessant zijn voor beide partijen. 

Freerk wieringa is vooral bekend met pneumatische toe-pas-
singen en werkt vaak in een grote schaal. Het realiseren van 
subtiele bewegingen in het werk “Nonverbaal” staat voor 
hem voorop. De technieken die toegepast zullen worden in 
het werk “Nonverbaal” kunnen door de kunstenaar worden 
geïmplementeerd in nieuw werk. 



E m e r g i n g  T e c h n o l o g y  &  A r t  C a r o u s e l

Kunstenaar Jacob Alkema,  
Designgedichtjes
Designer en kunstenaar Jacob Alkema ontwerpt omgevings-
poëzie voor de belevingswereld van de mens. Het ontwerp 
van deze dichterlijke objecten is subtiel, verrassend en bij-
zonder tactiel van oorsprong. 

De verschijning en verbeelding die deze lichtsculpturen op-
wekken, gaan voorbij aan functionaliteit. Er is sprake van een 
onophoudelijk lijnenspel, zichzelf continu weerkaatsend in het 
eigen ‘glazen’ omhulsel of vermenigvuldigd in naastgelegen 
objecten. De weerkaatsingen en lichteffecten blijven fascine-
ren, mede door de schijnbare afwezigheid van de werkelijke 
lichtbron. Het licht lijkt namelijk getransformeerd in dunne 
platen van bijvoorbeeld albast. Dat is precies waar Jacob  
Alkema zich op richt: het ontwerp is pas subliem, als het je 
verwachting en verbeelding te boven gaat. 

Bedrijf Frencken Mechatronics,  
Paul van Cruchten
Frencken Mechatronics (FMT) is gespecialiseerd in het ont-
wikkelen en realiseren van hoogwaardige en complexe  
modules en machines ten behoeve van professionele indu-
striële afnemers in binnen- en buitenland.

FMT heeft zicht gespecialiseerd in het nauwkeurig bewegen 
en positioneren en in de vacuümtechniek. Onze klanten be-
vinden zich in de semi-conductor, analytische en medische 
markt.

Frencken Engineering ontwerpt complexe, mechatronische 
systemen. De kracht van Frencken Engineering ligt in het 
ontwerpen van een ‘maakbaar’ product. Oplossingen zijn 
kostenbewust en reproduceerbaar.

Frencken Engineering is onderdeel van Frencken Mecha-
tronics, die vervolgens als systeemleverancier het volledige 
productietraject - van inkoop tot assemblage en testen - 
verzorgt.
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wordt gesteld of je wel wilt voortborduren. Soms is het 
beter (voor ene gedeelte) overnieuw te beginnen

●   Een spook: angst, angst voor het onbekende, angst voor 
gevolgen

●   Zero tolerance en nederwiet: het past niet, we gaan de 
tolerantie aanscherpen!

●   De pil: Oorzaak – gevolg, wat is de oorzaak, wat is ECHT 
de oorzaak, en nog een keer

Effect
Door gebruik te maken van analogieën, trachten we, om 
vanuit een hoger abstractieniveau naar een totaal oplossing 
te zoeken en niet het probleem te accepteren zoals we er nu 
tegenaan kijken.

Resultaat

Het idee
Hoe kijkt een kunstenaar tegen ons probleem aan. Wat is 
zijn wijze van het benaderen van een (technische) probleem. 
Na analyse en bespreking heeft hij zijn licht laten schijnen 
op het probleem. Tijdens een brainstormsessie met klant en 
producent zijn inzichten besproken aan de hand van analo-
gieën.

Probleemstelling
Constructeurs hebben altijd sterk de neiging om direct naar 
de technische oplossing te zoeken bij een probleem. Zij heb-
ben er moeite mee om het “probleem” van een afstand te 
bekijken. Hierdoor raken ze “blind” voor mogelijke andere 
oplossingen, welke vaker meer voor de hand liggen
Technische probleem: bekapping (covers) aan buitenzijde 
van een module is vaak het sluitstuk van een ontwerp. Hier-
door ontstaan er conflicten met de tolerantie opbouw en de 
beschikbare ruimte.

Gebruikte analogieën
In de brainstorm ga je het probleem vertalen naar herken-
bare situaties in een heel andere omgeving. Op deze wijze 
gaat men de oplossing ook in andere richtingen zoeken. De 
gebruikte analogieën zijn:
●   De kitspuit: Noodzakelijk kwaad? Slechte architect? Pas-

sende oplossing?
●   Een hoepelrok: functie is veiligheid, uiterlijk en bewe-

gingsvrijheid, bedekken, beschermen maar nog net vol-
doende kunnen bewegen

●   Gebreide sokken: voortborduren, onbekend hoeveel re-
gels je moet breien, een sok is als het leven. De vraag 



E m e r g i n g  T e c h n o l o g y  &  A r t  C a r o u s e l

Kunstenaar Ruud Terhaag

Vanaf AKV St. Joost houdt hij zich vooral bezig met filmma-
ken en uitwerken van concepten en scripts. Hierin is hij zijn 
fascinatie voor licht en beweging meer gaan combineren 
met geometrische vormen. 

Ruud heeft veel interesse voor installaties die gebruik ma-
ken van licht en projectie. Hij heeft meegewerkt aan ver-
scheidene grote projecten zoals “New Game” van de Hon-
gaarse theater maakster Edit Kaldor waarbij een bewegend 
en abstract decor geprojecteerd wordt op twee schermen 
die achter elkaar staan. 

Het onderzoek heeft Ruud doorgezet in zijn eindexamen-
film “Pendule”. De film combineert verschillende technieken 
als fotografie, video en computeranimatie. Ruud heeft de 
opening voor de Mexicaanse speelfilm “3:19” (geregisseerd 
door Dany Saadia) gemaakt en de art directie voor deze 
opening gedaan. 

Na de korte film Landerlingen die hij samen met Marleine 
van der Werf maakte werkt hij momenteel aan een nieuwe 
korte film.

Bedrijf 3Dimerce BV, Roel Pollen

Discipline: Virtuele visualisatie van producten voor marke-
ting en communicatiedoeleinden.
Kennis: Hoogwaardige 3D productvisualisatie en interac-
tieve producten
Markt: Mobiele telecom, Fastmoving consumentenelectro-
nica, overige consumentenproducten

3Dimerce heeft zich sinds 2000 steeds verder toegelegd 
op visualisatie van producten gericht op de marketing- en 
communicatiebranche. De oorsprong van deze ontwikke-
ling startte met het leveren van interactieve 3D product-
demo’s voor eShops in de mobiele telefoniemarkt. Vanuit 
deze hoek is er steeds meer toegewerkt naar de levering 
van hoogwaardige 3D productvisualisaties ter ondersteu-
ning van online en offline marketingcampagnes. Denk hier-
bij aan TV-spots, Instore broadcasting, Events, etc.  Sinds 
2005 zijn de hoogwaardige services gebundeld in een to-
taalconcept voor grote multinationale bedrijven waarbij 
creatie, management, bewaking en veiligstelling van diens 
productbeeldmateriaal wordt gecentraliseerd en vanuit één 
virtuale bron gecreëerd. 3Dimerce werkt voor grote klanten 
als Vodafone, T-Mobile, KPN, Sony Ericsson, Bang & Olufsen, 
Mio Technology en HTC.
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tisch verschijnt er informatie over het geselecteerde pro-
duct. Door met de linker arm naar links te bewegen wordt 
een volgend product geselecteerd. Als de gebruiker nog 
meer naar links beweegt met zijn arm dan bladert hij snel 
door de verschillende producten heen. 
Een mooie bijkomstigheid is dat de techniek voor uitvoering 
van dit concept al in de markt aanwezig is, maar wordt nog 
niet specifiek voor in- en outstore doeleinden gebruikt. Er kan 
dus een korte time-to-market gerealiseerd worden. Verder 
zou het nog mogelijk zijn om deze interactiviteit in te zetten 
in combinatie met 360 graden environment projectie in een 
binnenruimte voor bijvoorbeeld evenementen en beurzen. 
De beelden reageren hierbij op de arm/hand beweging van 
de gebruiker zodat deze kan navigeren in het beeld.

Vervolg
Op dit moment wordt er gezocht 
naar aansluiting met het boven-
genoemde technologiebedrijf om 
dit concept verder uit te werken. 
Binnen het project zijn we geat-
tendeerd door Paul Desmedt op 
een Nederlands bedrijf dat met 
een audiovisuele presentatie-
technologie gebaseerd op een 
zogenaamde “hands-free natural 
interaction man-machine inter-
face”. Ook kijken we of er aan-
sluiting kan worden gevonden 
binnen de klantenkring van 3Di-
merce. Meer volgt!

Resultaat

Het idee
Vanuit de marktervaring die 3Dimerce heeft in het bereik 
van 3D productvisualisatie voor marketingdoeleinden, wil-
den we samen een nieuw concept verzinnen voor interacti-
viteit in de winkelstraat. Het uitgangspunt moest 3D zijn en 
de interactie vrij en vernieuwend.

De Uitwerking
In een etalage hangt een groot scherm. Hierop wordt een 
virtueel product afgebeeld. Zodra er iemand voorbij loopt 
licht het scherm even op. De aandacht van de passant is 
getrokken. Hij of zij kan door met de armen te bewegen, 
navigeren tussen de verschillende producten die op het 
scherm worden getoond. De techniek herkent de beweging, 
de plaats van de hand en reageert hierop. De gebruiker kan 
het product selecteren, draaien en uitvergroten. Automa-



E m e r g i n g  T e c h n o l o g y  &  A r t  C a r o u s e l

Kunstenaar Adger Stokvisch

Richt zich op artistiek gebruik van computertechnologie en 
computercodering als medium en houdt zich bezig met artis-
tiek onderzoek naar- en ontwikkeling van real-time interac-
tieve plekspecifieke computer gegenereerde visualisaties.

Uitgangspunten zijn de mogelijkheden die computercode-
ring biedt om door middel van algoritmische constructies 
min of meer autonome systemen te ontwerpen die een 
breed scala aan mogelijke gedragingen genereren, waarvan 
de regels en regel-stellingen op dynamische wijze variëren 
en gevarieerd kunnen worden doormiddel van menselijke 
interactie via sensor-technologie. 

De werken hebben een 
sterk grafisch karakter 
en omvatten onder an-
dere algoritmische groei 
en evolutie processen, 
waarbij structuur- en or-
deningsprincipes en het 
tijdselement (dynamiek), 
die proces en proces-
gang van uiteenlopende 
(biologische, fysische, 
sociale, mentale.) com-
plexe processen en sy-
stemen kenmerken te-
rugkerende thema’s zijn. 

Bedrijf SICK, Michel Stuart

Met ca. 4500 medewerkers in ruim 50 landen is SICK één 
van de grootste sensorfabrikanten ter wereld. Overal waar 
processen worden verbeterd is sprake van SICK sensoren. 
SICK is continu actief om de bestaande technieken te opti-
maliseren en nieuwe technologieën te ontwikkelen.

SICK B.V. is een 100 % dochter van SICK AG en sinds 1976 
actief op de Nederlandse markt. Met zo’ n 35 medewerkers 
staan wij onze relaties met raad en daad terzijde.

Feilloos en betrouwbaar signaleren en reageren, daar draait 
het om bij SICK sensoren. De meest uiteenlopende bran-
ches maken gebruik van de producten van SICK. Belangrijke 
branches waarin SICK producten worden toegepast zijn o.a. 
de verpakkingsindustrie, intern transport systemen, logis-
tiek, voedings- en genotsmiddelenindustrie, halfgeleider- 
en elektronica-industrie, de tuinbouw en in nog vele andere 
markten.

Of het nu gaat om sensoren die processen sneller en be-
trouwbaarder maken, om sensoren die de continuïteit van 
productieprocessen bewaken, om sensoren die bedrijfson-
gevallen voorkomen, SICK innoveert voortdurend om aan 
de steeds complexere vragen en wensen van de relaties te 
voldoen.
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Technologie 
In dit project is de aandacht gevallen op z.g.n laser meting 
sensors een technologie waarbij grote ruimtes kunnen wor-
den uitgemeten en de (veranderende) posities van mensen 
of objecten nauwkeurig en met hoge snelheid kan worden 
bepaald, deze techniek heeft een aantal grote voordelen ten 
opzichte van bijvoorbeeld camera gebaseerde (computer-
vision) oplossingen. Het toepassen en integreren van deze  
technologie is onderwerp van verdergaand praktisch en  
theoretisch onderzoek en de kunstenaar hoopt aankomen-
(semi-)permanente installatie met behulp van deze techno-
logie te realiseren.  
 

Resultaat

Het idee
Visuele terugkoppeling op het spatio-temporele gedrag van 
passanten en integratie van interactieve computervisuali-
saties in de grootstedelijke openbareruimte m.b.v sensor-
technologie. 

Probleemstelling: 
Op welke robuuste technische wijze valt de dynamiek van 
(meerdere) mensen en objecten in de openbareruimte te 
meten en is het mogelijk deze meetgegevens terug te kop-
pelen naar het gedrag van real-time gegenereerde compu-
ter-visualisaties en simulatiemodellen. 
 
Kunst 
De artistieke toepassingen van technologie in plekspecifieke 
werken brengt vele interessante uitdagingen met zich mee 
op inhoudelijk, esthetisch en technologisch niveau. Zoals 
de vraag op welke wijze kunst een betekenisvolle wijze bij-
dragen aan het leefklimaat en leefbaarheid; naast het ver-
fraaien van een omgeving zijn ook het kenbaar maken van 
en reflecteren op sociaal-maatschappelijke onderwerpen en 
issues en het bewerkstelligen van participatie en communi-
catie op niet commerciële ideële en artistieke gronden za-
ken en vragen waarmee de kunstenaar zich theoretisch en 
praktisch bezighoud. Voorbeelden van integratie van derge-
lijke installaties in de architectonische stedelijke openbare 
ruimte zijn b.v het voorzien van een fiets- en voetgangers-
tunnel van op de voorbij-gangers reagerende computervi-
sualisatie, dit concept is ook op plekspecifieke wijze toe te 
passen op façades en parken en ontmoetingsplekken om 
nog enkele voorbeelden te noemen. 
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Kunstenaar Bert Vogels

“Voor mij is de beeldende kunst een vorm van 
basis-wetenschap, van stellingen gerelateerd 
aan termen, die we intuïtief aanvoelen, maar 
moeilijk met woorden kunnen omschrijven. Wat 
moet kunst anders zijn dan onderzoekend, dan 

gedachten, die op een of andere manier vorm 
krijgen, praktisch willen worden, die via onze zin-

tuigen iets in ons willen kristalliseren. Mijn werk beweegt 
zich in dat spanningsveld: dat van de wetenschap en haar 
toepassingen (de techniek), en de natuur die zich als het 
ware zelf vormgeeft. Als bindmiddel tussen beiden, beoefen 
ik een moderne vorm van alchemie”.

Bedrijf BrainCenter, Carel van den Bosch

BrainCenter beschikt over ruim 30 jaar 
expertise in productieontwikkeling en 
optimalisatie. Hierdoor kunnen onze 
kenniswerkers onze klanten maximaal 
ondersteunen bij het realiseren van hun 
ambities.

BrainCenter levert innovatieve oplossingen op het gebied 
van ontwikkeling van producten en productiemiddelen. Ons 
expertisecentrum is gespecialiseerd in de fijnmechanische 
machine- en apparatenbouw, semiconductors, automotive, 
food, medical systems en optical systems.

World Class Manufacturing is dé focus van BrainCenter.
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Resultaat

Het leek me gepast om in een ‘ideeënfabriek’, die zich spe-
cialiseert in innovatieve hightech oplossingen, met een 
kunstuiting te komen die daar op aansluit. Na een aantal 
brainstormsessies tussen mij, mezelf, ik en Carel van den 
Bosch van ‘BrainCenter’, groeide het besef dat het hier 
moest gaan om de ideevorming, het proces, de valkuilen 
en zijwegen van het oplossend denken binnen het bedrijf. 
Dit gezien door de ogen van een kunstenaar, knutsenaar en 
kunstelaar. In plaats van een concreet, fysiek beeld werden 
het filosofische bespiegelingen rond de bedrijfsnaam ‘Brain-
Center’.

Dit resulteerde uiteindelijk in een honderdtal zgn. ‘denk-
beelden’: zinnen en onzinnen gelardeerd met knipsels, te-
keningetjes, formules en grafieken. 
Bij de uiteindelijk evaluatie en PowerPoint presentatie van 

deze bespiegelingen werd duidelijk dat een en ander een 
vervolg zou krijgen. Zo heeft de directie van ‘BrainCenter’ 
er ondertussen kennis van genomen en om een voorstel ge-
vraagd deze presentatie op een blijvende, praktische ma-
nier, binnen het bedrijf, vorm te geven.

Voorstel
Een wand, the Wall of Brain, met 25 digitale fotolijstjes. In elk 
lijstje zit de totale presentatie die als een random diashow 
voorbij zal komen. Met een intervaltijd tussen elke ‘dia’ van 
ca. één uur. Het totaalbeeld zal een steeds wisselende com-
binatie zijn van ‘denkbeelden’. Een toeschouwer zal steeds 
nieuwe verbanden zien en andere associaties maken. Iets 
wat een brein, en daarmee de link naar BrainCenter, ook 
doet. Enkele individuele lijstjes op bureaus maakt het net-
werk compleet, de Wall is dan ook echt een ‘Center’
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Kunstenaar Jérôme Siegelaer

Jérôme Siegelaer is al meer 
dan 10 jaar actief als VJ (vi-
deojockey) onder de naam VJ 

Stalker. Het podium diende vaak als laboratorium waarin 
met vormen geexperimenteerd werd, die terug kwamen in 
autonoom werk. Sinds 2000 hebben meerdere exposities 
plaats gevonden, met als hoogtepunt Dansmachine 3.1 in 
het Rijksmuseum Twenthe (2003). In deze audiovisuele in-
stallatie, waarin dansbewegingen centraal staan, werden 
voor het eerst sensoren gebruikt waardoor het publiek de 
installatie beinvloedde. Voor 2008 staat Dansmachine 4 
gepland in het Theater Instituut Nederland te Amsterdam, 
waarbij het publiek als choreograaf zal dienen, en de ge-
projecteerde danser activiteit in de ruimte zal interprete-
ren. Dans heeft binnen Jérôme’s VJ-werk altijd een centrale 
plaats ingenomen, wat geleid heeft tot samenwerkingen 
met diverse dansgezelschappen en choreografen, waaron-
der Ed Wubbe met Scapino Ballet (2003 en 2004).

Bedrijf Innovation Handling,  
Wilhelm van Schaik

Wilhelm van Schaik heeft meer dan 10 jaar geleden het 
bedrijf Innovation Handling opgericht. Gedurende deze tijd 
heeft een team bestaande uit elektrotechnici, wiskundigen, 
fysici en informatici, ondersteund met werktuigbouwers de 
akoestische meetmethoden ontwikkeld en heeft ook de bij-
behorende meetverwerking (akoestische tomografie) vorm 
gekregen. Met geluid kan 3-dimensionaal de luchttempera-
tuur en het stromingsveld worden gemeten. De toepassin-
gen zijn divers zoals het meten van temperatuurverdelingen 
in kassen, maar ook de luchtcirculatie in operatiekamers.

Momenteel wordt al een jaar de temperatuurverdeling en 
de luchtstromingen in een kas gemeten. Op basis hiervan 
worden klimaatparameters bepaald die weer zullen worden 
gebruikt voor nieuwe regelstrategieën. De applicatiegebie-
den voor het meten met geluid zijn voornamelijk industrieel. 
Nu de meettechnologie een zekere mate van rijpheid heeft 
gekregen kan een vervolgstap worden gezet naar het re-
gelen van processen op basis van geluid. Momenteel zijn 
een aantal producten markt-
rijp voor een grootschaliger 
productie. Het betekent dat 
meer moet worden samenge-
werkt met andere bedrijven 
voor marketing en productie. 
Overigens blijft onderzoek en 
ontwikkeling een zeer belang-
rijk aandachtsveld.
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wie tegen de gemiddelde stroom in lopen. Dit concept voor 
een installatie zou visueel-inhoudelijk verder uitgewerkt 
kunnen worden, en een mogelijk beoogde standplaats is de 
gang naar de perrons in het station.
 
En denkend aan perrons en treinen ontstond een tweede 
concept, waarin nu het algemeen nut centraal staat. Met de 
auditieve meting kan in een treincoupé vastgesteld worden 
of deze al dan niet vol zit, met enkele gradaties daar tus-
senin. Wanneer deze gegevens doorgezonden worden naar 
het eerstvolgende station waar de trein zal stoppen, kan 
op het perron middels gekleurde lampen aan de reizigers 
kenbaar gemaakt worden waar ze zich het best kunnen op-
stellen wanneer ze verzekerd willen zijn van een zitplaats, 
zonder in de trein zelf nog lang te moeten zoeken.
 
Maar waar treinen bemeten kunnen worden, kan dat natuur-
lijk ook in gebouwen. Stel je voor dat je aan de buitenkant 
van de Effenaar kan zien of het binnen een (bijna letterlijk) 
hete avond is, of aan het stadion al te zien is of de sfeer er 
binnen goed in zit, de zogenaamde wave zou buiten voort-
gezet worden!

Resultaat

Concepten
Met de technologie om op auditieve wijze metingen te ver-
richten opent een nieuw veld van mogelijkheden. Wat Jé-
rôme het meest fascineerde was dat alle fysieke verande-
ringen rond een persoon gevisualiseerd kunnen worden. De 
boeggolf en het zog van een lopend persoon zijn luchtver-
plaatsingen, die nauwkeurig gemeten kunnen worden. Ook 
temperatuur wordt zeer nauwkeurig gemeten, door middel 
van luchtweerstand. Indien die gegevens gecombineerd 
worden met een camera-opstelling, kan een projectie ge-
combineerd worden waarin de persoon zichzelf als in een 
spiegel kan aanschouwen, met de fysieke invloedssfeer 
daarbij ingevuld. Met meer simultane metingen kunnen 
meer personen tegelijk, met hun sferen, getoond worden 
en zullen die sferen elkaar ook beinvloeden. Tenslotte zijn 
er ook gegevens over de gehele ruimte waarin de individu-
ele personen bemeten worden beschikbaar, zoals het totaal 
aantal personen, de verschillende snelheden waarmee die 
zich voortbewegen en het temperatuurbeeld van de ruimte. 
Deze vormen samen het referentiekader waarmee de indivi-
duele meting betekenis gegeven kan worden. Zo kan direct 
getoond worden wie haast heeft, wie aan het wachten is en 
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Kunstenaar Martijn Verhallen

Martijn is een beeldend kunstenaar, die zich voor-
namelijk in interactieve geluids performances 
presenteert. Zijn hedendaagse bezigheden en in-
teresses liggen in experimentele audio software 
computergraphics, electronische muziek en video-
feedback/modulaire(digitale) video synths. Hier-
voor gebruik ik oa. Processing, MaxMsp, Gephex, 
Topmod etc.
Tevens is hij actief bezig met het opzetten van een 
digitaal laboratorium in DenBosch, waar we work-
shops, lezingen en tweemaandelijks exposities en 
optredens geven. Dit alles op het gebied van Open 
Source software, Linux, 3Danimatie en geluid.

Bedrijf Aris BV, Rob Bugel

Rob is een software ontwikkelaar bij Aris BV, die 
zich voornamelijk bezig houdt met beeldverwer-
kingsprogrammatuur voor de kwaliteits controle 
van natuurlijke produkten (bv potplanten).

Resultaat

Vanuit de optelsom van de kompetenties zijn enige 
ideeen opgeborreld om Rob’s camera analyse te 
koppelen aan Martijns geluid’s decor; 
De geluid – beeld combinatie is niet nieuw maar 
meestal worden beiden gegenereerd, hier zou uit 
het beeld het geluid bepaald worden.
Met een korte demonstratie is op de presentatie 
de bruikbaarheid van beeldanalyse-geluiden aan-
gegeven door een kippenbeoordeling van geluid te 
voorzien. Konkreter: “slow organic realtime modu-
lair synthesizer/soundscape”.

●   een camera filmt een plant over een termijn van 
een jaar. 

●    door middel van speciale software wordt veran-
dering opgemerkt.

●    die gegevens worden doorgestuurd naar een 
scripting systeem, die daar nieuwe onderdelen 
van de synth mee bouwt. (in maxmsp) door ver-
anderingen in grootte, kleur en vorm wordt het 
geluid gemoduleerd.

●   een (web)userinterface stelt gebuikers in staat 
om minimale (en pas op lange termijn merkbare) 
aanpassingen te doen aan het geluid. dit bv. door 
middel van licht, voeding en nieuwe zaden.

●    het subsonische geluid wordt opgenomen, zodat 
het later versneld kan worden afgespeeld.
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Kunstenaar Pieter Verhees

Innovatie, ik vind het een bijzonder interessant onderwerp. 
Maar een kunstenaar is niet bezig met innovatie. Hij duikt 
bewust naïef in de diepte van de menselijke verbeelding en 
beleving om daar een punt te zetten; from his point of view. 
Deze blind-date door MAD georganiseerd heeft me aan het 
denken gezet.

Innovatie is hot. Innoveren betekent “vooruitdenken” en 
“verbeteren”. Dit schrijvend realiseer ik me dat innovatie 
dan een blauwdruk levert van hoe wij onze toekomst te-
gemoet willen gaan. Innoveren kost een grote inspanning 
met verregaand specialisme en je moet er flink in investe-
ren. Ook geldt dat wij zijn wat we in onze omgeving vinden. 
Doordat we de dingen kopen die in de winkels liggen en de 
programma’s zien die op de tv zijn. Voor een Yurt in een 
woonwijk krijg je geen bouwvergunning. Bewakingscamera 
en een Hummer op de oprit zijn common.

Door de gesprekken bij MAD groeit het beeld dat specia-
lisme en autisme best dicht bij elkaar liggen, en dat ma-
nagement dramt; over rendement, budgetten en vraag. Wie 
toetst innovaties en bepaalt de criteria voor “vooruitden-
ken” en “verbeteren”? Zij die het budget aanreikten, de in-
vesteerder stelt de norm. Maar de verantwoordelijkheid ligt 
complexer en lastiger omdat die weg vooruit niet vast ligt. 
Het plaatje wordt me vaak voorgeschoteld dat technologie 
de economie draaiende houdt en dat de kunsten de slag-
room zijn. Ja, technologen zijn keiharde, efficiënte en crea-
tieve werkers, loyaal aan hun bedrijf. Als de kunstenaar een 
marginale broddelaar is, dan is de technoloog een slaaf.
Evengoed kiest een kunstenaar voor volledige verantwoor-

delijkheid over zijn eigen interpretatie en creatie; onder-
nemer met hoog risico. In feite zijn de technoloog en de 
kunstenaar uit hetzelfde hout gesneden. De ene beperkt 
door budget-verplichtingen, de ander doet het met kunst en 
vliegwerk. Beiden nemen de ruimte en de moeite om met 
hun kennis en lef gebieden te exploreren. Deze MAD-date 
spiegelt beide partijen wat de kaders zijn waarbinnen zij 
manoeuvreren. Confronterend en leerzaam. 

Maar er is één vraag die steeds blijft liggen: Wat is een zin-
volle innovatie? Dat innovatie essentieel is is duidelijk. Ter-
wijl die ene vraag nauwelijks te beantwoorden is zijn andere 
vragen dat juist wel. Variërend van de randvoorwaarden zijn 
voor hem/haar die innoveert, tot de confrontatie met een 
markt en een politiek die innovatie en kunst graag zo in-
zet als het hen uit komt. Die discussie moeten we voeren. 
Ideeën en innovaties volgen vanzelf want dat is de aard van 
het beestje. Een dictaat van “zo moet het”, bestaat niet. 
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Resultaat

We hebben ons gericht op een vraag van Jos die ons in de 
kennismakingsgesprekken intrigeerde:

Probleem
ETG bewerkt materialen met uiterst hoge precisie. Gaten 
boren en frezen. Een grote uitdaging is altijd om een maat-
precies gat te maken, en mogelijk zelfs met een bocht erin. 
Boren en frezen haalt alle materiaal weg met veel warmte-
ontwikkeling, trillingen en spanningen wat een nauwkeurig 
resultaat moeilijk maakt.

Suggestie
Kunnen we iets maken, bijvoorbeeld kleine robot-beestjes, 
die de contouren van een te maken gat wegvreten. Op die 
manier alleen de wanden van het gat weghalen en als laat-
ste handeling de losse kern als rest-ruimte verwijderen. >>

Toch probeert een kunstenaar fragmenten van dat diktaat 
in beeld, taal en klank te beschrijven. Als reflectie en als lei-
draad... De technologie, als verlengstuk van onze consump-
tie-welvaart, dicteert met kennis. Met doem-scenario’s over 
aarde op rampkoers. Omdat zij zelf nooit de verantwoorde-
lijkheid nam voor de richting waarheen ze koerst. Als inno-
vatie een blauwdruk is voor de richting waar we heen gaan, 
maak me dan nieuwsgierig! Maak innovatie tot iets waar ik 
graag deel van uit wil maken, waar ik me graag aan overle-
ver en mijn kostbare energie voor inzet. Wij zijn een mieren-
volkje op een kleine blauwe knikker, en elke dag draait die 
zich lekker in de zon. Met innovaties reizen we de tijd vooruit 
en het is aan onze eigen creativiteit en vertrouwen of we dat 
pad met broodkruimels aangeven, of alvast asfalteren. 

Bedrijf VDL Enabling Technologies 
Group, Jos Weterings

Enabling Technologies Group, vroeger on-
derdeel van de Philips Machine-fabrieken 
en thans van de VDL groep, richt zich op 
de bouw van high-end mechatronica. Een 

belangrijke markt is die van de semiconductor equipment, 
maar ook food, de medische markt, energiewinning etc. Een 
van de onderdelen van ETG is gevestigd op de High Tech 
Campus in Eindhoven en ondersteunt de research die daar 
wordt verricht door er prototypes en testopstellingen voor 
te bouwen. Belangrijke competenties daarbij zijn miniaturi-
satie en ultra precies bewerken.
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>> Proces
We zijn het al snel erover eens dat zoiets over 25 jaar mo-
gelijk zal zijn.

Denken over een gat boren is een spel met taal: een gat 
graven, knabbelen, likken, schuren, scalpelen... 

De analyse van probleem wordt een breed gesprek over:
●   Atoomstructuren en nanorobots. 
●   Organisatie: organiseren van zo’n nanobotvolkje. 
●   De communicatie met en binnen het volkje.
●   Welke technologie gebruik je. Mechanisch, chemisch, 

electrisch, optisch, biologisch, thermisch... 
●   Alternatieven...

Een globale verkenning van 
robot-boren
Op grote schaal is een zelf-
standig bewegende boor al 
gerealiseerd voor de Wester-
scheldetunnel: 

Op kleinere schaal bestaan 
er robots die echter zelden 
voor bewerking worden ge-
bruikt: 

Om gaten van b.v. 1 mm te maken moeten deze robots nog 
heel ver geminiaturiseerd worden.

Het kan kleiner: Microrobot. 200(mu)m maar “slechts” be-
stuurbaar
http://www.cs.duke.edu/donaldlab/research_mems.php

Bij een speurtocht naar de huidige stand van enkele van de 
specialismen vind je zeer veel en zeer specialistische onder-
zoeksgebieden...
Het probleem is er al met al niet gemakkelijker op gewor-
den.

We hebben gebrainstormd over alternatieve mogelijkhe-
den.

Als voorbeeld: hoe kan een onzichtbaar deel van het licht-
spectrum sturend zijn bij patroonvorming. We kwamen uit 
bij het fenomeen van de verloren salamanderpoot die weer 
aangroeit volgens een soort “energetische blauwdruk”. 

Pieter Verhees – Jos Weterings (vervolg)
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Over de MAD-date
●   De date was inspirerend, en de ontmoeting met de andere 

disciplines buitengewoon leerzaam.
●   het gatengraaf concept ligt hier ter inspiratie. Er moet nog 

behoorlijk wat graaf en spitwerk gedaan worden voordat 
het eerste proefgat gegraven is.

Speculatief, maar hier blijken wel diverse innovaties en in-
novatiebudgetten te zijn waarvan we het bestaan niet ver-
moedden. Het Amerikaanse leger financiert onderzoek om 
het fenomeen van de salamanderpoot te onderzoeken. Men 
claimt reeds het herstel van een afgerukte menselijke vin-
gertop. Voor nadere studie en verificatie. 
 
Enkele constateringen 
Over het gaten-gravers-volk
●   Een gaten-makers-volk is een complex concept, met veel 

specialisaties die op elkaar moeten worden afgestemd. 
●   Stappen die nodig zijn: een analyse van deelvragen, in-

formatie vergaren over reeds bestaande technologieën, 
onderzoek dus geld... 

●   Proof of concept op makro-schaal: Graaf tunnel-contouren 
met een volkje shovelrobots. Vul de wandcontour en haal 
dan pas de kern die ondersteunde bij de bouw weg...

Over innoveren
●   Zet de deur open voor een totaal andere benadering. 
●   Wat is het kader van de innovatiebehoefte...Zou je eigen-

lijk niet een hele andere richting op moeten? Stapelen ipv 
weghalen?

●   Vakgebieden en specialismen zijn extreem ontwikkeld. 
●   En navenant moeilijk te vinden.
●   Hoe lastiger het probleem (de uitdaging) hoe langer je 

zoekt tot de oplossing. Ondertussen levert het veel inte-
ressante neven-ideeën op.

●   Kunst en innovatie hebben een zelfde vrijheid en verant-
woordelijkheid.
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Kunstenaar Yasser Ballemans

Yasser Ballemans voltooide zijn opleiding Beeldende kunst 
aan de kunstacademie AKV/St. Joost in Breda, waar hij o.a. 
KOP oprichtte, een expositie en werkplek voor startend cre-
atief talent. Daarnaast werkte hij mee aan het film- en ani-
matie festival TEEK en volgde hij de Mr.Miyagi curatorenop-
leiding van Showroom Mama in Rotterdam. Yasser heeft het 
Sandberg Instituut afgerond en is momenteel naast beel-
dend kunstenaar ook curator van het Blauwe Huis, een pro-
ject van Jeanne van Heeswijk. Yasser Ballemans vertaalt in 
zijn kunst zijn ideeënwereld naar vaak interactieve en soms 
speelse sculpturale installaties.

  

Deze klok toont alleen geselecteerde Mooie Tijden. Mooie Tijd cate-
gorieën zijn spiegelbeeld ( 22:55), herhaling (7:07), op- en aftellen 
(12:34 en 5:43) en verdraaiing (6:09) Een Mooie Tijd blijft staan zo 
lang als het duurt tot de volgende. De klok loopt synchroon met een 
gewone klok.

Bedrijf Océ, Rob van Loon 

Océ: Nederlandse multinational met een wereldreputatie. 
Overal ter wereld wisselen mensen informatie uit. Océ wil 
in dat dynamische proces een rol van betekenis spelen. Met 
print- en document beheer. Met persoonlijke betrokkenheid. 
Met hoogwaardige technologie. Met kennis van specifieke 
branches. En met oog voor commerciële succes.

Océ is een topaanbieder van printsystemen en documentop-
lossingen en marktleider op het gebied van Technical Docu-
mentation Systems, Digital Document Systems en toonaan-
gevend in Display Graphic Systems. We helpen mensen snel 
en gemakkelijk documenten te produceren, distribueren, 
presenteren en archiveren. Door combinatie van grensver-
leggende toepassingen en productieve, gebruiksvriendelij-
ke apparatuur. Océ kiest voor eigen technologieën, bedacht 
en ontwikkeld door de R&D.

Al 130 jaar is Océ een innovatief bedrijf, ontwikkelend aan 
producten van morgen en toonaangevend voor de industrie 
tijdens golven van nieuwe technologie. In 1877 bracht Lode-
wijk van der Grinten een fusie tussen chemie en onderne-
merschap tot stand. Deze onafhankelijke visie, resultaatge-
richtheid, innovatieve benadering en gepassioneerd zoeken 
naar antwoorden is nog steeds springlevend in ons bedrijf.

Mooie Tijden /  
metaal, hout, 
kunststof en  
elektronica
236 x 140 x 40cm / 
2006 / Yasser  
Ballemans

32



behulp van magnetisme en bewegingssensoren beweegt 
een figuur mee met een passant.
   
3. Boomval
Uit een muur komen stroken van circa 5mm breed. Daarop 
word iedere dag 5mm geprint. De kleuren veranderen met 
de seizoenen mee in het zelfde tempo als bomen dat doen.
Er kan een bestaande boom worden gefilmd. Een computer-
programma vertaald het gefilmde beeld voor de printer van 
de stroken.               

Resultaat

Ideeën
1. Poëzieprintring
Een ring waar een miniprinter in zit die (liefdes) gedichten 
op een dun strookje papier print.

2. Fysiek beeldscherm
Druk inkt deed ons denken aan tastbaar licht. Ons idee is 
om een zwart/wit beeldscherm in een plafond te maken van 
bolletjes die voor de helft zwart en voor de helft wit zijn. Met 
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Deelnemers ETAC 2007

Daniëlle Roberts webart@numuseum.nl
Geert-Jan Driessen The Mind Connection gjd@themindconnection.com
Mario van Horrik vofduho@hotmal.com
Jan Mink 2M Engineering mink@2mel.nl
Olivier Nijs mail@noyz-scape.com
Jacques Groenen Fun-da-Mental jacques@fun-da-mental.nl
Freerk Wieringa freerkwieringa@gmail.com
Riné Dona, Piet van Rens Vision Dynamics donaplus@tiscali.nl, piet.vanrens@visiondynamics.nl
Jacob Alkema Designgedichtjes jacob@designgedichtjes.nl
Paul van Cruchten Frenken Mechatronics pvcruchten@frencken.nl
Ruud Terhaag ruudterhaag@hotmail.com
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Adger Stokvisch Adger Stokvisch Art Adger@home.nl
Michel Stuart Sick bv michel.stuart@sick.nl
Bert Vogels bird@hccnet.nl
Carel van den Bosch Braincenter BV Carel.van.den.bosch@braincenter.nl
Jerome Siegelaer Stalker Custom Visuals jerome@stalker.nl
Wilhelm van Schaik Innovation Handling innovation.handling@iae.nl
Martijn Verhallen reverse.landfill@gmail.com
Rob Bugel Aris BV rob@arisbv.nl
Pieter Verhees Oreïd bornot2b@planet.nl
Jos Weterings VDL-ETG jos.weterings@vdletg.com
Yasser Ballemans www.yasserballemans.exto.nl
Rob van Loon Océ rob.vanloon@oce.nl
Paul Weling SAC paul.weling@sac-nederland.nl
Tycho van den Ing Bruns info@bruns.nl
René de Vries d-Switch BV rene@d-switch.com
Rob Zimmermann rob@robzimmermann.com
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