best
practice
#excellente
#e-cultuur

pagina 1 van 104

virtueelplatform.nl / bestpractice_boek

pagina 2 van 104

best
practice
#excellente
#e-cultuur
Kunst en cultuur zijn in hoog

Best Practice laat zien en

tempo aan het transformeren,

onderzoekt hoe kunstenaars,

invloeden vanuit de media

ontwerpers, gamebedrijven, me-

en digitalisering resulteren in

diamakers, architecten, musea

uitvindingen, versmeltingen

en andere culturele instellingen

van disiciplines en nieuwe

gebruik maken van nieuwe

vragen over presenteren en

mogelijkheden die zijn ontstaan

informeren. Best Practice

door versmelting van het digitale

inspireert en refereert aan deze

domein met de fysieke ruimte.

elektronische culturele revolutie

In Best Practice worden

waar we midden in zitten. Een

voorbeelden getoond om

bloemlezing voor de uitvinders,

te inspireren, maar plaatsen

de zoekenden en liefhebbers
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Trends
De artikelen in Best Practice reflecteren op
trends en daarbij behorende vragen als de
productie en consumptie van media, mobiele
technologie in stedelijke omgevingen, de toepassing van transmedia en ook het bewaren
en toegankelijk maken van digitale creaties.
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Goede voorbeelden
Voor ons het is het laten zien van voorbeelden zonder twijfel de beste manier om
e-cultuur uit te leggen. Een multimediaspeler
in het museum, muziek maken met jongleerballen, een interactieve zandbak, informatie
over architectuur op locatie met mobiele
apps; al deze voorbeelden spreken direct tot
de verbeelding en nodigen uit tot interactie.
Virtueel Platform stimuleert excellente e-cultuur
en presenteert daarom deze goede praktijkvoorbeelden van e-cultuur uit Nederland.
Ze zijn stuk voor stuk verrassend op hun eigen
manier en zullen ongetwijfeld zowel makers als
afnemers van e-cultuur aanspreken.
De voorbeelden zullen ook te vinden zijn in
een nieuwe online omgeving die in 2011
gepresenteerd wordt. Dit wordt een plek
waar makers en afnemers van e-cultuur
inspiratie op kunnen doen en elkaar kunnen
vinden. Met als doel om ook zelf aan de slag
te gaan want deze golf van veranderingen in
de cultuur is een uitdaging en daarmee een
uitnodiging om aan deel te nemen.
Floor van Spaendonck
Cathy Brickwood
Animaatje
pag. 82
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De rol van
digitale media
in het stedelijk
ontwerp
In dit artikel

Simon
Heijdens

Kas
Oosterhuis

Usman
Haque

Urban Node

Mark
Shephard

Door: Martijn de Waal Op: 28/11/2010 Om: 15:38

In de stad van de toekomst, zo dacht een avant-garde
van architecten in de jaren zestig, zou de computer een
belangrijke rol spelen. Interactiviteit was daarbij het
toverwoord. Architecten als Constant Nieuwenhuys, Cedric
Price en de leden van Archigram filosofeerden breeduit over
steden die door haar gebruikers (al dan niet automatisch)
aangepast konden worden aan hun tijdelijke behoeftes.1
1] Voor een hernieuwde interesse in dit oeuvre, zie o.a. de tentoonstelling Habitar
www.laboralcentrodearte.org/exhibitions/show/127.
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Een spraakmakende installatie met de naam Seek die
in 1970 tentoongesteld werd in het Jewish Museum in
New York, maakte die aspiraties tastbaar. In een glazen
bak krioelden woestijnratten door paden die waren
afgebakend met zilveren bouwstenen. Hijskranen met
grijparmen pakten die blokken zo nu en dan op, om
ze ergens anders weer neer te leggen. De instructies
daarvoor kwamen van een computerprogramma
dat het gedrag van de beestjes analyseerde en de
plattegrond van de tijdelijke knaagdierstad daaraan
wilde aanpassen.
In de jaren tachtig ebde de belangstelling van ruimtelijk
ontwerpers voor interactieve systemen weer weg.
De feitelijke ontwikkeling van nieuwe technologieën
bleef ver achter bij de hooggespannen en utopische
verwachtingen. Om dit opnieuw, op een ietwat lugubere
manier, te illustreren aan de hand van Seek: een aantal
van de woestijnratten sneuvelde nadat een aantal
interactieve bouwstenen boven op de beestjes terecht was
gekomen. Het zou nog zeker drie decennia duren voordat
digitale technologieën een groot publiek zouden bereiken.

Seek, Jewish Museum,
New York, 1970.

Inmiddels spelen mobiele telefoons, gps-navigatie, mobiel
internet en allerhande sensortechnologieën een belangrijke rol in het alledaagse leven. Er is zelfs een nieuwe
discipline in opkomst - Urban Informatics - die zich met de
wisselwerking tussen stad, software en digitale netwerken
bezighoudt.2 Grote technologiebedrijven als IBM en Cisco
hebben onderzoeks- en consultancyafdelingen op dit
gebied opgezet. Hierbij wordt ook gebruikgemaakt van
de expertise van interactieontwerpers, interfacedesigners
en telecommaatschappijen. Opmerkelijk genoeg blijft de
belangstelling van ruimtelijk vormgevers nu achterwege.
Architecten en planners tonen vooralsnog weinig interesse.
Sterker nog: de consensus onder een grote groep
architecten (al verandert dit langzaam) is dat digitale
media en ruimtelijk ontwerp weinig met elkaar te maken
hebben. Architecten gaan over de stenen en het cement,
andere disciplines over de software en informatiestromen.
Dat is logisch, zo luidt de redenering, want het duurt vaak
jaren voordat een ontwerp is gerealiseerd. Een architect
kan in zijn ontwerp wel rekening houden met bijvoorbeeld
de manier waarop stedelingen Twitter gebruiken,
maar tegen de tijd dat een gebouw of plein in gebruik
genomen wordt, bestaat Twitter misschien wel niet meer.
Een plein moet decennia, zo niet eeuwig, mee kunnen
gaan, de ontwikkeling van digitale technologieën heeft
echter een geheel andere omloopsnelheid.
Voor die redenering valt iets te zeggen. Tegelijkertijd is het
zeker dat digitale technologieën een blijvende rol blijven
spelen in het alledaagse stedelijke leven. En dat is een
ontwikkeling die voor alle disciplines die zich met stedelijk
ontwerp bezighouden interessant kan zijn. Stedelijk ontwerp
en de opmars van digitale media raken elkaar dan op drie
verschillende manieren. In de eerste plaats verandert het
ontwerpproces zelf. Daarnaast kunnen nieuwe 

2] Zie bijv. Foth, Marcus,
ed. Urban Informatics.
The Practice and Promise
of the Real-Time City.
Hershey: Information
Science Reference, 2008.

pagina 7 van 104

mediatechnologieën geïntegreerd worden in het fysieke ontwerp. Tot slot veranderen
nieuwe mediatoepassingen ook het gebruik van stedelijke ruimtes. Deze drie manieren
worden hierna verder toegelicht.
Digitale technologieën in het ontwerpproces
Al geruime tijd maken architecten gebruik van ontwerpsoftware die bekend staat als
Computer Aided Design & Manufacturing, kortweg CAD/CAM. De introductie daarvan
leidde tot een nieuwe manier van werken – de tekentafel werd ingeruild voor het beeldscherm – maar ook tot een nieuwe architecturale grammatica. Denk bijvoorbeeld aan
de glooiende lijnen en afwisselende geometrische vormen in de gebouwen van Frank
Gehry. De laatste jaren maakt ook ‘parametrisch design’ een opmars door een manier van
ontwerpen waarbij computeralgoritmes onderdelen van het ontwerp ‘uitrekenen’.3
Digitale media spelen daarnaast ook een toenemende rol bij het verzamelen van gegevens voor het ontwerpproces. Mobiele telefoons en gps-ontvangers maken het gemakkelijk om het gedrag van mensen in de stad te registreren. Iedereen met een mobiele
telefoon laat bij zijn provider een spoor achter van de plekken waar hij (of in ieder geval
zijn telefoon) is geweest. Tel die gegevens van alle gebruikers bij elkaar op, en planners
krijgen (een voor hun revolutionair) inzicht in hoe mensen zich door de stad bewegen.
Verschillende onderzoekscentra houden zich hier inmiddels mee bezig.4 In Nederland liet
bijvoorbeeld het project CurrentCity met behulp van data van het KPN-netwerk zien hoe
verschillende plekken in Amsterdam op verschillende tijdstippen werden gebruikt.5
Verder zien we de laatste tijd ook een aantal projecten
waarin digitale media worden ingezet om het publiek te
betrekken bij het ontwerpproces, zoals in het werk van het
Nederlandse architectenbureau space&matter.6 Zij deden
in Eindhoven en München via onder andere Facebook
onderzoek naar lokale groepen bewoners met specifieke
interesses. In München ontdekten ze een publiek van
ongeveer 2000 skaters die internet gebruikten om zich
in te zetten voor de bouw van een skatehal. Tijdens een
studie naar het hergebruik van een oude energiecentrale
in het Eindhovense Strijp-gebied werd gebruik gemaakt
van sociale netwerken om verschillende doelgroepen
te identificeren (variërend van skaters tot klimmers) en
erachter te komen welke behoeftes deze groepen precies
hadden.

3] Zie bijvoorbeeld
Schumacher, Patrick.
"A New Global Style for
Architecture and Urban
Design in Architectural
Design." AD Architectural
Design - Digital Cities.
79.4. July/August 2009.
4] Zie bijvoorbeeld het
VR Centre for the
Built Environment,
UCL Bartlett School of
Graduate Studies,
www.vr.ucl.ac.uk of
het Senseable City

In weer een ander project combineren de architecten van
space&matter sociale netwerken met nieuwbouwprojecten. Potentiële kopers kunnen elkaar via sociale netwerken
vast leren kennen of ook het ontwerp van hun huis aanpassen. Een dergelijke tool maakt het ook mogelijk voor
groepen met bepaalde voorkeuren (bijvoorbeeld liefhebbers van muziek, of mensen met een ecologische interesse)
gezamenlijk een opdracht te verlenen aan een architect.
Zo’n ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ (CPO) kan
de traditionele ontwerpketen veranderen. Doorgaans doen
projectontwikkelaars onderzoek naar woonwensen en
levensstijlen, en laten vervolgens ‘producten’ ontwikkelen
die daarop aansluiten. Via speciale software kunnen
groepen zichzelf, al dan niet met behulp van de architect,
bottom-up organiseren en hun woonwensen kenbaar
maken, een subtiel maar belangrijk verschil. 

Lab aan het MIT,
www.senseable.mit.edu.
In Nederland
organiseerde de TU
Delft de expertmeeting
Urbanism on Track. Zie
ook J. van Schaik ed.
Urbanism on Track (IOS
Press, Amsterdam, 2008).

5] http://currentcity.org/
6] www.spaceandmatter.nl/
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USCC Eindhoven: Het concept ontwerp voor het combineren van een skateclub en een boulderclub in een oude energie centrale op Strijp S kwam tot stand door gesprekken met de eindgebruikers. De hoogte eis van beide partijen maakte inventief ruimtegebruik noodzakelijk.

Specifiek door vraag of specifiek door keuze

Vanuit de individuele keuze van bewoners
ontstaat een gevarieerd straatbeeld.

Door een aantal basisregels is er veel vrijheid voor variatie / 1. standaard kavelmaat /
2. maximale bouw enveloppe / 3. standaard casco / 4. productbibliotheek / 5. parkeren
binnen bouwvolume / 6. tuin/terras boven parkeerstraat / 7. ontwerp-ruimte voor architect

Digitale technologieën en het ontwerp van de stad
Hoe kunnen ruimtelijke professionals in het stedelijk ontwerp zélf inspelen op de opmars van
digitale media? Hierbij zien we twee verschillende benaderingen. In de eerste benadering
spelen ontwerpers in op nieuwe ruimtelijke praktijken: door de opkomst van wifi, mobiele
telefoons en gps gaan stedelingen anders om met de ruimte om hen heen dan voorheen.
In de tweede plaats kunnen architecten digitale technologieën integreren in het te 
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ontwerpen object. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van sensors die al dan niet toegang
geven tot een gebouw of aan het gebruik van digitale schermen of mediafaçades.
Hoe kunnen ruimtelijk ontwerpers inspelen op veranderend ruimtegebruik? Die vraag is op
een abstractere en concretere manier te beantwoorden. In abstracte zin is er in de architectuur een benadering die flexibiliteit voorstaat. Architecten en planners moeten ruimtes
niet ‘overdetermineren’, maar juist zo ontwerpen dat ze op verschillende manieren gebruikt
kunnen worden. Een voorbeeld is het ontwerp van Japanse huizen. Waar in Europa in de
afgelopen drie eeuwen het huis steeds meer gespecialiseerde ruimtes kreeg (bijvoorbeeld
de slaapkamer en de salon), hebben de meeste moderne Japanse huizen nog altijd minstens één ‘tatami’-kamer. Die is ingericht met meubelstukken die op verschillende manieren
gebruikt kunnen worden. Dezelfde kamer kan worden benut als sociale ontmoetingsruimte,
of juist als privéplek om je even terug te trekken.7 Een dergelijke benadering brengt wel
een specifieke uitdaging met zich mee. Een openbare ruimte die zo is ontworpen dat alles
mogelijk is, kan juist daardoor ook angstvallig leeg blijven.
Een voorbeeld van deze benadering is het Stata Center,
een door Frank Gehry ontworpen universiteitsgebouw op
'Net als kampeerde campus van MIT in Cambridge. Overal in het gebouw
is wifi, en de gangen van het gebouw zijn bewust breed
ders zoeken
gemaakt en uitgerust met stoelen en tafels. Daardoor
zijn de gangen niet alleen een doorgangsroute naar de
informatiewerkers
lokalen, maar ook een ontmoetingsplek. Sommige studenten werken er op hun laptop, anderen maken er een
een prettige plek
praatje, terwijl verderop studentenorganisaties passerende
studenten van hun nobele doelen proberen te overtuigen.
op een mooie
Het precieze gebruik van de ruimte is niet voorgeschreven,
maar de aanwezigheid van wifi, samen met de tafels en
plaats om tijdelijk
stoelen, de brede ruimte en de context van de universiteit
maakt het mogelijk dat die ruimtes op verschillende maniehun tentje op te
ren benut worden.
Het is ook mogelijk meer concreet in te spelen op stedelijk
mediagebruik. Het gaat te ver om hier uitgebreid op
in te gaan, maar het volgende voorbeeld zullen veel
mensen herkennen. Uit onderzoek van Mimi Ito blijkt
dat informatiewerkers – vaak werkzaam in de creatieve
industrie - vaker buitenshuis (of buiten het kantoor) zijn gaan
werken. Ze vinden het prettig om in een (semi-)openbare
gelegenheid zoals een café of bibliotheek te werken.
Ito noemt deze praktijk camping. Net als kampeerders
zoeken informatiewerkers een prettige plek op een mooie
plaats om tijdelijk hun tentje op te zetten. 8
Deze nieuwe praktijk is om te zetten in een ruimtelijk
ontwerp. Een pragmatisch voorbeeld: een bibliotheek zou
minder oppervlaktes aan boekenkasten kunnen besteden
en meer aan prettige, uitnodigende werkplekken.
Andersom gaat het ook wel eens mis. Dan wordt er wel
een technische infrastructuur opgezet, maar vergeet
men te bedenken hoe mensen die infrastructuur gaan
gebruiken, en wat dat betekent voor de manier waarop
ze met de ruimte omgaan. Een voorbeeld: een gemeente
wil mee in de vaart der volkeren en besluit gratis wifi in de
hele stad aan te bieden. Maar vaak blijft het dan bij een
technologische voorziening, terwijl ook een ruimtelijke
inbedding (bijvoorbeeld door een aantal ruimtes in
openbare gelegenheden zo te ontwerpen dat ze ook als
‘campsite’ gebruikt kunnen worden) handig zou zijn. 

zetten.’

7] Zie Robert Kronenburg.
Flexible. Architecture
that Responds to Change.
(Laurence King Publishing,
London: 1997).
8] Zie Mimi Ito, Daisuke
Okabe, and Ken Anderson
‘Portable Objects in
Three Global Cities:
The Personalization of
Urban Places’ in Rich
Ling & Scott Campbell ed.
The Reconstruction of
Space and Time: Mobile
Communication Practices.
(Transaction Publishers:
Piscataway, New Jersey,
2008).
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Interactieve architectuur en media-architectuur
In de voorbeelden hierboven gaat het steeds om aanpassingen in de gebouwde
omgeving die beter aansluiten op nieuwe vormen van ruimtegebruik die zijn ontstaan
door de opkomst van digitale media. Die aanpassingen zelf zijn grotendeels analoge,
fysieke interventies. Het is uiteraard ook mogelijk om het ruimtelijk ontwerp zelf te verrijken
met digitale media. De meest voor de hand liggende toepassingen op dat gebied zijn
‘urban screens’ of ‘mediafaçades’.9 Schermen of lichtinstallaties maken dan deel uit
van het gebouw of de omgeving. Deze medialagen liggen in het verlengde van een
decennia– of zelfs eeuwenoude trend waarbij architectuur verrijkt wordt met inscripties,
of dat nu de beelden op tempels, fresco’s en glas-in-loodwerken in kathedralen zijn,
of de knipperende lichtreclames van Shibuya in Tokio of Times Square in New York.
Sommige schermen of façades tonen bewegende beelden die weinig of niets met de
omgeving zelf te maken hebben. Ze veranderen door hun aanwezigheid weliswaar
de ervaring van een plek, maar gaan verder geen directe relatie aan met hun
omgeving. Denk bijvoorbeeld aan schermen waarop reclamefilmpjes te zien zijn.
Andere installaties spelen juist wel in op de specifieke omgeving waarin ze worden
getoond. De Nederlandse kunstenaar Simon Heijdens maakt installaties die reageren
op de plaatselijke omstandigheden. Zijn Tree is een projectie van een boom op de
façade van een gebouw. De projectie van de boom beweegt mee met de wind die op
die plek daadwerkelijk waait. ‘s Ochtends hangt de boom vol blaadjes, maar telkens
als iemand voorbijloopt, dwarrelt een blad van de boom. Zo verbeeldt de projectie
zowel de weersomstandigheden – het natuurlijke klimaat – als het ritme van de stad.10
Architectuur wordt zo, in de woorden van Kas Oosterhuis,
een ‘time based discipline’, en de architect een ‘animator
of constructed experiences’11. Een gebouw is niet meer
een statisch gegeven, een vaste vorm in de stad, maar
kan van vorm of in ieder geval van sfeer veranderen. De
Allianz Arena, het voetbalstadion in München van Herzog
en De Meuron, is hier een tekenend voorbeeld van. Het
stadion zelf is uitgevoerd in onopvallend wit, maar de
9] Zie www.mediafacades.eu
architecten hebben een uitgekiende lichtinstallatie in het
en www.urbanscreens.org.
gebouw verwerkt. Daardoor kan het afhankelijk van de
10] www.simonheijdens.com
ploeg die er speelt Bayern München (rode shirts) of TSV
11] Kas Oosterhuis 		
München (blauwe clubkleuren) - van kleur veranderen.
Architecture Goes
Oosterhuis was zelf een van de eerste architecten die
Wild (Nai Publishers,
dergelijke mogelijkheden van digitale media verkende,
Rotterdam 2002).
bijvoorbeeld in zijn Zoutwater Paviljoen op Neeltje Jans 
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Simon Heijdens, Tree, Berlin, 2006  
Tree, New York, 2007 
Tree, Milaan, 2006  

in Zeeland. Oosterhuis heeft dit paviljoen zo ontworpen dat bezoekers de omstandigheden op zee kunnen voelen. Dat gebeurt doordat een boei die ergens op zee drijft,
radiosignalen doorstuurt aan de installatie in het paviljoen. Zowel het licht (de kleur en
intensiteit) als het geluid dat in het paviljoen te horen is, worden vervolgens beïnvloed
door de gegevens die de boei doorstuurt. ‘Being inside these architectural bodies feels
like experiencing changes in the weather’, schrijft Oosterhuis. ‘It is all over you.’12
Gebouwen of installaties zijn daarbij niet alleen time-based structuren geworden, maar in
sommige gevallen ook ’mood-based’ – ze kunnen een bepaalde stemming weerspiegelen. 
12] Idem. p. 58.
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De Nederlandse architect Lars Spuybroek heeft installaties gemaakt die uitgaan van dat
gegeven. Een van de bekendste is de D-Tower in Doetinchem. Deze sculptuur weerspiegelt
de stemming van de inwoners van de stad, zo is het idee. Een aantal inwoners is uitgenodigd om op internet een vragenlijst over hun gemoedstoestand in te vullen, en de uitkomst
daarvan wordt weerspiegeld in het lichtprogramma van de D-Tower.
Interactieve architectuur
En zo zijn we op het gebied van de interactieve architectuur gekomen. Met interactieve
architectuur wordt wel een architectuur bedoeld die direct reageert op haar omgeving.
De opkomst van digitale media maakt het mogelijk de fysieke omgeving uit te rusten
met allerlei sensoren, en die via netwerken met elkaar te verbinden. Gebouwen kunnen
vervolgens reageren op de input die de sensoren meten. Dat klinkt ingewikkelder en
revolutionairder dan het is: denk aan de manier waarop een simpele thermostaat werkt.
Grotere gebouwen hebben inmiddels zeer ingewikkelde klimaatbeheersingsinstallaties
die op soortgelijke principes werken. Een aantal bedrijven werkt aan ‘smart homes’,
waar met technologie wordt ingespeeld op de activiteiten in een huis om het comfort te
verhogen of het energieverbruik te verlagen.13
Nog een stap verder gaat Arch-OS14, een operating system voor gebouwen. Dit systeem
verzamelt allerlei informatie over een specifiek gebouw, variërend van de temperatuur
en het aantal aanwezige mensen (bijvoorbeeld via cameradetectie) tot de hoeveelheid
data die in het gebouw via het internet wordt gedownload. Die data kan verbonden worden met verschillende output-mechanismes. Een ontwerper die in Australië een installatie
voor een universiteitscampus ontwierp, koppelde de data van Arch-OS aan een projectie
van abstracte kleurenpatronen op het plafond van een universiteitsgebouw. Door de tijd
heen zouden de gebruikers de patronen leren herkennen, en zo vertrouwd raken met het
ritme van het gebouw.
In een ander experiment met Arch-OS werd het systeem gekoppeld aan een beweegbare muur die de grootte van de ruimte automatisch aanpaste aan de hoeveelheid gebruikers. Daarbij maakte de software ook voorspellingen: op basis van eerder gemeten data
kon het systeem voorspellen dat het op een bepaald moment weer druk zou worden in
de gemeenschappelijke ruimte en kon het op deze manier de ruimte aanpassen.
Daarmee zijn we voor een deel terug bij de experimenten in de architectuur uit de jaren
zestig. Ook daar was het idee ‘slimme’ systemen te ontwikkelen die konden inspelen op
de behoeftes van de gebruiker. Binnen deze benadering zijn twee verschillende scholen.
De eerste probeert door allerlei gegevens te verzamelen het gedrag van gebruikers
in kaart te brengen, te voorspellen en diensten te ontwikkelen die daar – al dan niet
automatisch - op inspelen. Dit is de filosofie achter veel ontwikkelingen op het gebied
van ‘smart’ technology´s en ‘ubiquitous computing’.
De tweede school benadrukt de actieve rol van
gebruikers. Zo geeft Usman Haque aan dat ontwerpers
zich niet te veel moeten beschouwen als ‘probleemoplossers’ die door onderzoek (of data-analyse) een
of ander probleem identificeren, en er vervolgens een
kant-en-klare oplossing voor verzinnen. Die strategie
ontneemt gebruikers de mogelijkheid zelf oplossingen
te verzinnen. Ontwerpers zouden moeten nadenken
over platforms die gebruikers ook zelf kunnen aanpassen, in plaats van kant–en-klare producten.15
Haque maakt zo onderscheid tussen ‘responsieve’
systemen en ‘interactieve’ systemen. Responsief houdt
in dat een installatie volgens een bepaald, vaststaand
programma reageert op de omstandigheden.
Interactief gaat een stap verder en maakt het voor 

13] Bijvoorbeeld
www.smart-homes.nl/
de-slimste-woning/.
14]http://arch-os.com/
15] Zie ook Usman Haque.
‘Distinghuishing Concept.
Lexicons of Interactive
Art and Architecture’ in
AD 4dsocial Inter-active
Design Environments, Vol
77 No. 4.
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gebruikers ook mogelijk invloed uit te oefenen op de
programma’s die bepalen hoe de data worden geïnterpreteerd, en aan welke vormen van output ze precies
worden gekoppeld.
Een interessant Nederlands experiment op dit gebied is
het Urban Node-project van Vurb.16 Urban Node is een
installatie die ontwikkeld wordt in het Trouw Gebouw in
Amsterdam. Met Urban Node kunnen bezoekers via hun
smartphones toegang krijgen tot verschillende apparaten
en installaties zoals de verlichting op de dansvloer of de
speakers. Tegelijkertijd ontwikkelt Vurb ook een toolkit
waarmee de manier waarop de gebruikers invloed kunnen
uitoefenen, beïnvloed kan worden. Het interactiepatroon
staat dus niet van tevoren vast, maar kan door de tijd heen
veranderen. Het doel van het project is ook een onderzoek
naar de sociale kanten van de manier waarop bezoekers
zich gezamenlijk ontfermen over de aanwezige ‘resources’.
Het ontwerp van stedelijke ervaringen
En zo komen we langzamerhand op het derde domein
van stedelijk ontwerp waarin digitale media een rol spelen.
Nu gaat het niet langer om het ontwerp van de fysieke
omgeving als zodanig, maar om de (sociale) processen
die zich daar afspelen. Hier verlaten we voor een deel ook
het terrein van de traditionele architecten – het gaat nu
over ruimtegebruik, niet over ruimtelijke vormgeving – en
betreden we dat van de softwareontwikkelaars, interfaceontwerpers. Zij ontwerpen toepassingen waardoor niet
zozeer de stedelijke omgeving zelf verandert als wel de
manier waarop we die gebruiken.
Deze opmars van digitale technologieën is het duidelijkst
zichtbaar in het verkeer. Van sensoren in het wegdek
die verbonden zijn met stoplichten, kijken we al niet
meer op. Camera’s die boven de snelweg hangen en
aan de hand van verkeersanalyse reisadvies geven via
matrixborden boven de weg, zijn ook al gewoon. Een
stap verder gaan navigatiesystemen als de TomTom,
die niet alleen de weg wijzen, maar ook de positie en
snelheid van automobilisten meten en doorgeven aan
een centrale computer.17 Bij elkaar opgeteld laten die
gegevens zien waar het verkeer lekker doorrijdt en waar
de files staan. Deze informatie kan weer gekoppeld
worden aan een persoonlijk reisadvies. Bedrijven als IBM
en Cisco hebben zich inmiddels op deze ontwikkelingen
gestort. Zij bieden ‘smart city’-toepassingen aan.18
Door digitale technologieën kan het leven in de stad
efficiënter of duurzamer worden gemaakt, beloven zij.
Maar ook op allerlei andere vlakken zien we ontwikkelingen op dit gebied. De smartphone versie van Google
Maps toont ons bijvoorbeeld dat er net om de hoek
van waar wij ons bevinden een broodjeszaak zit, en de
mobiele app van Iens.nl geeft de recensies erbij. Met
locatiediensten als Foursquare of Feest.je kunnen we onze
vrienden laten zien dat we daar inderdaad een broodje
gaan eten. Wie in de buurt is, kan langskomen. 

16] www.vurb.eu/2010/04/09/
the-urbanode-project/

17] www.tomtom.com/hdtraffic
voor een introductie en
www.tomtom.com/lib/doc/
download/HDT_White_Paper.
pdf voor de precieze
uitwerking.

18] Zie www.ibm.com/
smarterplanet/us/en/
sustainable_cities/
ideas/.
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Nog een stap verder gaan diensten als CitySense19.
CitySense is een app voor de mobiele telefoon die je
bewegingen door de stad registreert en analyseert, en
aan de hand daarvan nieuwe plekken kan aanraden,
vergelijkbaar met hoe Amazon.com boeken aanraadt.
Zo vinden we langzaam op een andere manier de weg
door de stad.
Anderen zetten weer vraagtekens bij deze ontwikkelingen. Is het een goede ontwikkeling dat digitale media
vooral worden ingezet om ons gebruik van de stad zo
veel mogelijk te personaliseren, dat wil zeggen af te
stemmen op onze persoonlijke voorkeuren? En efficiëntie
in het verkeer is natuurlijk mooi, maar behelst het stedelijk
leven niet meer dan alleen zo snel mogelijk van A naar
B komen? Ligt de aantrekkingskracht van het stedelijke
leven er niet juist in dat we voortdurend worden verrast
door dat wat we nog niet kenden? En moeten we juist
niet ook diensten ontwikkelen die invulling geven aan die
kant van het stedelijk leven?
Om deze vragen op te werpen ontwikkelde kunstenaar
en architect Mark Shepard tijdens een residency bij
V2_ in Rotterdam zo de GPS Serendipitor. Dat is een
navigatieprogramma voor de iPhone dat niet het doel
heeft je zo efficiënt mogelijk van A naar B te leiden.
In plaats daarvan verleidt het programma je om de
route onderweg goed in je op te nemen. In plaats van
sla linksaf’ geeft deze navigatietool opdrachten als:
‘vraag een voorbijganger de weg naar de dichtstbij
zijnde bloemenstal’, of ‘loop aan de zonkant van de
straat. Als er geen zon is, denk die er dan zelf bij.’20
Alhoewel architecten zich tot nog toe mondjesmaat
op dit terrein begeven, geeft het laatste voorbeeld
wel aan dat hun expertise hier een rol zou kunnen
spelen. Architecten koppelen van oudsher hun
expertise op het gebied van ruimtelijke vormgeving
aan kritische reflectie. Juist bij de ontwikkeling van
diensten die ruimtegebruik mede beïnvloeden,
kan die combinatie van belang zijn. 

Mark Shepard, Serendipitor, 2010

Ligt de aantrekkingskracht van
het stedelijke
leven er niet juist
in dat we voortdurend worden
verrast door dat
wat we nog niet
kenden?

19] http://sensenetworks.com/
citysense.php
20]Zie www.serendipitor.net.
In de zomer van 2010
was Mark Shepard Artist
in Residence bij V2_
in Rotterdam, waar hij
de Serendipitor verder
ontwikkelde.
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Conclusie: naar een nieuwe manier van nadenken over stedelijk ontwerp
Nemen we bovenstaande voorbeelden bij elkaar, dan luidt de conclusie dat het
stedelijk ontwerpproces een transitie doormaakt. De ruimtelijk ontwerpers die zich
traditioneel met de vormgeving van onze steden bezighielden – architecten en
planners – hebben gezelschap gekregen van een hele reeks nieuwe disciplines,
zoals softwareontwikkelaars, interfaceontwerpers en user experience-experts. Digitale
media beginnen daarbij op drie verschillende niveaus een rol te spelen in het stedelijk
ontwerp: het ontwerpproces zelf, het vormgeven van fysieke ruimtes en het vormgeven
aan stedelijke ervaring. Die drie niveaus lopen ook in elkaar over en het valt dan ook te
verwachten dat de verschillende partijen die betrokken zijn bij de verschillende aspecten
van het stedelijk ontwerp, steeds meer gaan samenwerken in multidisciplinaire teams.
Om een voorbeeld te geven: in de jaren zestig schreef Kevin Lynch in zijn beroemde
boek The Image of the City over het belang van
een aansprekend en iconisch stedelijk ontwerp.21
Martijn de Waal is onderzoeker
Dat diende niet alleen om een plek een identiteit te
en adviseur op het gebied van
verlenen waarmee mensen zich kunnen identificeren,
digitale technologie, cultuur
of om gemakkelijk de weg te kunnen vinden.
en samenleving. Hij is onder
Een ruimtelijk ontwerp moest ook uitnodigen tot
meer een van de oprichters
verkenning van nieuwe plekken en maatschappelijke
van DeNieuweReporter.nl, een
verbanden. Een sterk ‘visual framework’ zou dat
weblog over de toekomst van de
bewerkstellingen. Ruimtelijk ontwerpers die dergelijke
journalistiek. Samen met Michiel
idealen onderschrijven, zouden nu niet alleen een
de Lange richte hij TheMobileCity.
sterk fysiek visueel ontwerp moeten nastreven, maar
nl op - een kennisnetwerk op het
ook moeten nadenken hoe ze digitale media kunnen
gebied van digitale media en
inzetten om hun plek een identiteit te verlenen, of
stedelijke cultuur. Als onderzoeker
het publiek te verleiden hun ontwerp te bezoeken of
is hij verder verbonden aan de
op een bepaalde manier te ervaren. Dat betekent
vakgroep praktische filosofie aan
dat stedelijk ontwerp een complexe discipline aan
de Rijksuniversiteit Groningen.
het worden is. Of beter: een interdiscipline. De
Daar maakt hij deel uit van de
centrale vraag zal steeds zijn: hoe kunnen ruimtelijk
onderzoeksgroep New Media,
ontwerp en mediaontwerp elkaar versterken? 
Urban Culture & The Public Sphere.
21] Lynch, Kevin. The Image of the City. Cambridge, MA:

www.martijndewaal.nl

MIT Press, 1960.

By: Virtueel Platform On: 20/12/2010 At: 16:02

Martijn de Waal is medeoprichter van The Mobile City, een
internationaal kennisnetwerk op het gebied van digitale media
en stedelijke cultuur. In augustus 2010 organiseerde Virtueel
Platform samen met The Mobile City de 2-daagse werkconferentie
‘Desiging the Hybrid City’ in Shanghai. Hoofdthema van deze
bijeenkomst was de vraag welke rol digitale media kunnen spelen
in het ontwerpproces van de stad. Daarbij ging het niet alleen
om het traditionele stedenbouwkundige ontwerp van de stad, maar
ook om de vraag of we digitale media zo kunnen ontwerpen – al dan
niet in samenhang met de gebouwde omgeving - dat ze de kwaliteit
van het alledaagse stedelijke leven kunnen verbeteren. 

virtueelplatform.nl / stedelijkontwerp
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Daarbij kwamen vragen aan bod als: Hoe kunnen architecten sociale
media inzetten om tot betere ontwerpen te komen? Hoe verandert
de ervaring van het alledaagse stedelijke leven door de opkomst
van mobiele telefoons en sensor-technologie als RFID? Hoe
kunnen burgers met behulp van digitale media meer grip krijgen
op stedelijke ontwikkelingen? Hoe verandert de manier waarop
we werken in de stad door de opkomst van laptops en draadloze
netwerken? En welke rol kunnen kunstenaars spelen om met behulp
van digitale media de stedelijke openbaarheid te verlevendigen?
De conferentie vond plaats in het Dutch Culture Centre waar tijdens
de World Expo van 2010 diverse Nederlandse
Culturele Organisaties toonaangevende
Nederlandse projecten toonden aan het
Chinese publiek. Vanuit Nederland was
op Designing the Hybrid City onder meer
werk te zien van de architecten-bureaus
Spaceandmatter en XML Architecture Research
and Urbanism. Vanuit de eCultuur werden
projecten getoond als The Patching Zone,
Tele_Trust van Karen Lancel / Hermen Maat
en Person.nel van Almer van der Krogt. Ook
het Rathenau Instituut was vertegenwoordigd
Wat heeft Martijn nog
met een workshop over de impact van ‘The
meer te vertellen?
Internet of Things’ op het stedelijk leven.
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Juggling
Sound Ball
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Maak muziek met de geavanceerde, deels zelf in te stellen, met
elektronica gevulde jongleerballen van STEIM.
Extern: componist Tom Johnson, getest door Gandini Juggling. Intern: Byungjun Kwan, Luuk Schipperheyn

virtueelplatform.nl / uar

UAR
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Met behulp van de 3D Augmented Reality architectuurapp van het NAi
verschijnen digitale informatielagen op het scherm van je mobiel
wanneer je deze op een gebouw of een plek in de stad richt.
NAi, IN10 Communication, Layar, Gemeente Rotterdam

virtueelplatform.nl / kleurkamer

kleurkamer
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Monabanda ontwikkelde een speelse witte kamer vol evenzo witte
objecten die je met behulp van licht en je eigen fantasie kunt
inkleuren.
Monobanda, installatie bij Cinekid 2010

virtueelplatform.nl / plantasparlantes

plantas
parlantes
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Een internationale groep kunstenaars heeft een installatie ontwikkeld
waarmee een conversatie met planten mogelijk wordt.
Patching Zone, Gilberto Esparza, Recyle X team, Noordkaap

virtueelplatform.nl / ikpod

ik pod
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Een omgebouwde iPod met RFID-reader brengt de namenwand met
RFID-tags in de Hollandsche Schouwburg tot leven en geeft de
herdenking van Joodse oorlogsslachtoffers extra diepgang.
Mediamatic Lab, Hollandsche Schouwburg/Joods Historisch Museum
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Experiment in
de jungle van
Hilversum
In dit artikel
Dan Hon

Drew
Davidson

Henry
Jenkins

Raad voor
Cultuur

TV lab

Door: Syb Groeneveld Op: 03/12/2010 Om: 11:05

In 2000 reisde ik op een grote houten veerboot door het lage
Peruaanse gedeelte van het Amazonegebied richting Iquitos.
Tussen een woud van hangmatten raakte ik in gesprek met
een Duitse medereiziger die op een grote plunjezak zat en een
zendeling bleek te zijn. Hij vertelde al maanden de zijtakken
van de Maranonrivier af te zakken om zijn protestantse geloof
over te brengen op de plaatselijke bevolking. Hij nam daarvoor
niet alleen boeken en prentenboeken mee, maar gebruikte
ook een projector, allerlei voorwerpen en natuurlijk zijn eigen
verhaalkunst. Ik had geen idee dat er nog zendelingen actief
waren in de diepe jungle, maar was gefascineerd te horen hoe
hij met inzet van al die middelen mensen onderdeel maakte
van zijn grotere christelijke verhaal. Dat was niet gemakkelijk,
verzekerde hij me, want veel Amazonebewoners hadden zo
hun eigen, vaak prachtige verhalen en sagen. Juist door zijn
verhaallijnen te verweven met die oorspronkelijke Amazoneverhalen wist hij soms stammen te bekeren tot het christendom.
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Ik moest er 30 september aan denken toen ik Dan Hon
op TEDx Transmedia in Geneve1 hoorde spreken. “Ik heb
geen idee hoe wij tien jaar geleden informatie tot ons
namen. Er was geen Wikipedia, geen Flickr, YouTube of
Facebook”. Voor Hon is het bestaan ‘ge-game-ificeerd’. Hij
werd tien jaar geleden meegezogen in de Alternate Reality
Game (ARG) Beast2 van Steven Spielberg. Een ARG kan
beschouwd worden als een interactief drama dat zowel online als in de reële wereld gespeeld wordt door een groep
spelers die gedurende een periode samen aan de oplossing van een mysterie of probleem werken. Beast was een
van de eerste ARGs en herbergde extra verhaallijnen bij
de film Artificial Intelligence en verbond die met de echte
wereld via telefoon en bijvoorbeeld e-mail. Hon vertelde
dat hij daarna nooit meer een duidelijke scheidslijn heeft
getrokken tussen de gamewereld en zijn dagelijks leven.
Dat is duidelijk terug te zien in Smokescreen3, een tienerARG die Hon mede ontwierp en die via dertien scenario’s
spelers het sociale netwerk White Smoke intrekt. De spelers
tasten daar de grenzen van privacy, vertrouwen en vriendschap af en worden spelend bewust gemaakt van gevaren
zoals diefstal van je identiteit, online pesten of cyberstalking
door je bijvoorbeeld zelf de rol van stalker te laten spelen
en vooral ook de gevolgen daarvan te laten zien.

1] Dan Hon is medeoprichter
van Six to Start. Zie
www.sixtostart.com en
http://tedxtransmedia.com/
2010/speakers/.

2] Hon was lid van de
Cloudmaker community
van Beast. Die groep
probeerde de ‘waarheid’
achter het karakter
Jeanine Salla te
ontrafelen. Zie

http://

en.wikipedia.org/wiki/
The_Beast_(game) voor
een verdere uitleg over
Salla. De Cloudmaker

Smokescreen is daarmee een game, maar ook een
educatief instrument. Het verhaal wordt, net als het jungleverhaal uit 2000, opgebouwd uit een architectuur van
verhalen en wordt verbonden via verschillende mediums
zoals je eigen Twitteraccount, de gameomgeving en
je fotoalbum. Het onderscheid tussen de verschillende
mediums wordt steeds kleiner door het gebruik van steeds
geavanceerdere apparatuur. Vooral tieners spelen een
game, surfen het web en chatten met hun klasgenoten via
hun mobieltje, iPad of touchscreen zonder daarbij verschil
tussen de mediums te zien; het is voor hen een geheel. Die
vervlechting is een essentieel onderdeel van transmedia,
een term die sinds kort het nieuwe toverwoord in de
mediawereld lijkt te zijn.
Dit artikel zet een paar feiten over transmedia op een rij en
plaatst het in de actuele discussie over de Nederlandse
publieke omroep en zijn toekomst, en de rol die e-cultuur
daarin speelt.

community is tien jaar
nadat het mysterie Salla
is opgelost nog steeds
actief en de leden helpen
elkaar bij allerlei
soorten vragen.

3] De game (beste game SXSW
2010) werd door Six to
Start ontwikkeld voor
Channel 4. Het spel werd
door honderdduizenden
Britse teenagers
gespeeld:
www.smokescreengame.com

Transmedia
Henry Jenkins4 definieerde in 2006 transmedia als het
integreren van meerdere belevenissen binnen een aantal
mediaplatforms. Het publiek wordt daarbij ondergedompeld in de verhaallijn met losse aanknopingspunten via
bijvoorbeeld de telefoon, een boek of een game om
uiteindelijk een complexe maar dynamische en gecoördineerde totale ervaring van het verhaal te kunnen beleven.
Bij transmedia wordt elk medium zo ingezet dat het doet
waarin het medium het best is. Dus een karakter kan
geïntroduceerd worden in een YouTubeviral, maar worden

4] Jenkins, Henry.
Convergence Culture,
Where Old And New Media
Collide. New York:
New York University
Press,2006.
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uitgediept met een televisieserie of een
eigen stripverhaal.
Door per medium een uniek verhaal te vertellen dat uitgaat van die ene architectuur,
wordt de gebruiker een transmedia-ervaring
ingetrokken. Dat kan voor iedereen een andere uitwerking hebben qua beleving, participatie en communicatie. De gebruiker kijkt,
luistert, leest, schrijft en voegt informatie toe
en integreert bijvoorbeeld de Hyves- en Twitteraccount aan de gameomgeving en aan
zijn mobiele telefoonnummer of IP-adres.
Als programmamaker kun je er in dit soort
producties niet meer van uitgaan dat je
publiek naar jou toekomt, zoals bij een
gewone lineaire televisieproductie. Het
betrekken van de doelgroep moet vanaf
de start van de productie geïntegreerd
worden in het verhaal. Film-, radio- en
televisiemakers vragen zich daarom met
Jenkins’ boek Convergence Culture in de
hand af wat ze kunnen met transmedia. Is
het een korte hype of is het de vervolmaking van Wagners negentiende-eeuwse
visie in Das Kunstwerk der Zukunft5 waar,
in hedendaagse bewoordingen, een
producent een team van creatieven
aanvoert om tot een allesomvattende
diepe media experience te komen?

5] De Engelse versie van Wagners artikel
‘Das Kunstwerk der Zukunft’ uit 1849
is beschikbaar op: http://tinyurl.com/
5v4akag. Wagner stelt dat “The Art-work
of the Future is an associate work, and
only an associate demand can call it
forth."
6] Zie

www.fromstorytolegend.com

voor meer info over de masterclass.
Op www.slideshare.net/drewdavidson/
crossmedia-storytelling-and-game-design
is Davidsons presentatie terug te zien.
7] Op http://en.wikipedia.org/wiki/
Michael_Malone is meer achtergrondinformatie over de serie en de schrijver
te vinden. Uit lezersonderzoek bleek
later dat de kopers het boek vooral als
fan van Marcie hadden gekocht en niet zozeer vanwege de kwaliteit van het boek.
8] Lees voor een meer kritische beschouwing
over deze generatie het boek Born Digital: Understanding the First Generation
of Digital Natives van John Palfrey en
Urs Gasser. http://www.tinyurl.com/
amazonborndigital.
9] Luister naar het briljante verhaal van

Als het aan Drew Davidson ligt, moeten
die makers die diepe media experience
leren benaderen als een post-secret
story world. Dat is een wereld waarin het
betrekken van het publiek centraal staat
en waar dat publiek veel van zichzelf deelt
en geeft via de eerder genoemde sociale netwerken waarbinnen tegelijkertijd
fictieve karakters kunnen participeren. Zo
vertelde Davidson op de From story to
legend6 masterclass in Utrecht uitgebreid
over hoe schrijver Michael Malone in 2005
in de televisieserie One life to live het
karakter Marcie Walsh het boek The Killing
Club liet schrijven en het boek vervolgens
onder haar karakternaam publiceerde.
In de eerste week kwam het boek binnen
op nummer 16 van de New York Times7
bestsellerlijst. In het vervolg van de serie
maakt Marcie vervolgens allerlei verwijzingen naar het publiceren van het boek en
wat dat voor haar betekende. Het is maar
een van de vele voorbeelden die een
verhaal binnen een televisieproductie via
een ander medium (in dit voorbeeld het
boek) verbindt met de offline wereld. 

Jane McGonigal op TED over de rol van
games in de samenleving; www.ted.com/
talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_
better_world.html.
10] Op http://bit.ly/a0UqC beschrijft Srivastava een aantal voorbeelden van nonfictie transmediale producties. Ze is een
mediastrateeg voor de non-profitsector
en heeft haar eigen kantoor in New York.

11] Op http://resistnetwork.com/info is een
mooi processchema te vinden waarin de
werkwijze van Resist wordt uitgelegd.
12] Het artikel in The Washington Post beschrijft de beweegredenen van de initiatiefnemers http://www.tinyurl.com/
nintendobloodsugar.
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Games steeds belangrijker
Internationaal zien we steeds vaker dat games bij succesvolle transmediale producties
een centrale rol spelen om de doelgroep te betrekken. Dat is niet zo raar. De digital nativesgeneratie - dat zijn jongeren geboren na 19808 - spenderen tot hun eenentwintigste
gemiddeld zo’n 10.000 uur aan games. Dat komt grofweg overeen met de tijd die zij tot
dan toe hebben besteed aan educatie, maar het is bijvoorbeeld ook het aantal uur dat
normaliter nodig is om binnen een specifiek vakgebied uit te groeien tot expert.9 Die
wereldwijd 500 miljoen jonge gamers beschouwen de verweving van online en offline
mediums als de normaalste zaak van de wereld. Deze generatie zal de komende jaren
alleen maar meer via online games zijn mening bepalen over milieu, gezondheid,
educatie, politiek en economie. Simpelweg omdat ze het leuker vinden om te leren en
samen te werken in een gameomgeving. Een van de grote uitdagingen lijkt er daarom
voor de makers in te schuilen hoe ze non-fictieonderwerpen waar veel jongeren zich in
hun dagelijks bestaan van afkeren, aantrekkelijk kunnen presenteren in een 

T-Visionarium OPEN CITY, Zuiderkerk Amsterdam, 2009

Eeuw van de Stad is een project van
de VPRO op radio, televisie, internet en
in de gids in samenwerking met de 4e
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Het project bracht vijf televisiedocumentaires, vijf radiodocumentaires
en een aantal internetprojecten onder
een noemer samen. Op de site leverden stadbewoners ideeën om het leven
in hun stad te verbeteren, werd door
stadsexperts geblogd en boden kunstenaars City One Minutes (stadsportretten
van één minuut) en bijzondere stadswandelingen aan. Bovendien zetten
bekende VPRO-programma’s in deze
periode verstedelijking op de agenda.
Het misschien spectaculairste onderdeel was het T-visionarium OPEN CITY:
een experimentele 3D installatie over

de stad in de Zuiderkerk in Amsterdam.
Het bood bezoekers een ‘Panorama
Mesdagachtige’ ervaring van audiovisueel materiaal uit documentaires, reportages, clips en interviews, opgediept
uit het rijke verleden van de publieke
omroepen. De installatie gaf bezoekers
een spectaculaire, nieuwe cinemaervaring en bood de mogelijkheid om
zelf door het materiaal te browsen en
het te remixen.

De website www.eeuwvandestad.nl
toont aan hoe een omroep met verschillende mediums creatieve dwarsverbanden kan creëren en hoe je de
dialoog met je publiek start.
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transmediale context. Het zal een hele
puzzel zijn om voor zo’n productie de
juiste balans te vinden tussen bijvoorbeeld
leerboek, game en een interactieve
documentaire.
Het publiek bewust maken van een thema
door transmedia in te zetten is in 2009 uitgebreid beschreven door Lina Srivastava10.
Ze haalt onder andere het voorbeeld
van Resist11 aan, een netwerk dat
film- en documentairemakers helpt nonfictieverhalen transmediaal te produceren.
Maar transmedia wordt in Amerika nu
ook gebruikt om jongeren bewust te
maken van gezondheidskwesties. Zo
heeft Nintendo in een aantal games
een applicatie verwerkt die spelers met
diabetes in staat stelt hun suikerspiegel te
testen.12 Hoe meer zij op het juiste moment
de test maken, des te sterker wordt hun
gamekarakter. Er is veel discussie over de
wenselijkheid en de kwaliteit van dit soort
applicaties, maar het maakt duidelijk dat
transmedia de fase heeft verlaten waarin
het ontworpen en gespeeld werd door
enkele geeks en nerds. Ook in Nederland
raken steeds meer mensen gewend aan
de taal van het spel. Nederland telt 9,3
miljoen mensen die af en toe gamen via
consoles, pc-games, gameportals, massively multiplayer online games, in virtuele
werelden zoals Habbo en via de mobiele
telefoon.13 De cijfers tonen aan dat games
naast radio, televisie en internet zich
gevestigd hebben als een vast onderdeel
van het mediaconsumptiepatroon.
Daarmee breekt in Nederland een
periode aan dat dit medium zich zowel
artistiek als communicatief sterk moet
gaan ontwikkelen. Kunstenaars, schrijvers,
producenten, omroepen en gebruikers
willen niet alleen over het design en de
gameplay van een game nadenken,
maar daar ook een bredere betekenis
aan geven. Daarvoor moet een nieuwe
transmediale beeldtaal ontworpen worden
die niet alleen aansluit bij de beleveniswereld van de digital natives, maar ook
verbinding kan maken met het traditionele

televisiepubliek. Dat is des te belangrijker,
omdat de producenten van bijna alle
succesvolle transmediaproducties zelf
behoren tot die digital nativesgeneratie
en laten zien wat er mogelijk is. Er is dan
ook behoefte aan andere vormen van
onderzoek en toepassing van transmedia.
De Raad voor Cultuur publiceerde
eerder dit jaar het advies Netwerken
van Betekenis14 waarin het binnen de
e-cultuursector onderscheidt maakt tussen
vorm-, context- en tranformatieonderzoek.
Vormonderzoek, zoals gedefinieerd in
het rapport, is te vergelijken met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
en wordt uitgevoerd door kunstenaars in
e-cultuurlabs, zoals V2_ in Rotterdam. Dat
onderzoek richt zich voornamelijk op professionals en leidt tot allerlei vormen van
mediakunst die getoond wordt op festivals
zoals Ars Electronica en DEAF15. Een selectie van experimenten en producten die
hieruit voorkomt zou idealiter via contextonderzoek in een specifieke sociaal culturele omgeving worden toegepast. Binnen
contextonderzoek staan de kunstenaars,
de creatieven en de gebruikers centraal.
Allen hebben veel invloed op het product.
Een succesvol voorbeeld is het Frequency
155016-project van Waag Society uit
Amsterdam. Dit testproject onderzocht hoe
scholieren met een locatiegebaseerde
mobiele en educatieve gameomgeving
omgaan. Het zijn dit soort testen die
volgens de Raad uiteindelijk moeten
leiden tot daadwerkelijke interventies door
het oppakken en opschalen van deze
experimenten in grotere en betekenisvolle
samenwerkingsverbanden: het transformatieonderzoek. De Raad concludeert echter
dat er te weinig transformatieonderzoek is
in de e-cultuursector. Dat is jammer, want
de aangehaalde voorbeelden geven juist
aan dat er veel mogelijkheden liggen.
Zo willen omroepen in televisieprogrammaformats steeds meer gebruik maken
van experimentele gameomgevingen
en willen makers juist specifieke 

13] Nationaal Gaming Onderzoek, TNS NIPO en Newzoo/Gamesindustry.com, 2009. Uit deze
cijfers wordt niet duidelijk of er overlap tussen deze categorieën bestaat.
14] Het advies uit april 2010 is beschikbaar via www.tinyurl.com/netwerkenvanbetekenis.
15] Zie www.aec.at en www.V2.nl/events/deaf.
16] Frequency 1550 werd door Waag Society ontworpen in samenwerking met de IVKO school en
KPN Mobile. Zie http://freq1550.waag.org.
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De website www.AndereAchterhuizen.nl is een project van Marcel Prins en Marcel
van der Drift in samenwerking met de Joodse Omroep. Het project komt voort uit
de Sandberg@Mediafonds masterclass en combineert aangrijpende korte audiofragmenten van onderduikverhalen uit het hele land met een getekende animatiefilm. Op de website zijn tot nu toe 30 herinneringen verzameld van 18 Joden die
waren ondergedoken in de Tweede Wereldoorlog. Uitgebreidere onderduikverhalen zijn gebundeld in een boek. In samenwerking met het Joods Historisch Museum wordt aanvullende informatie over de onderduikers en hun familie ontsloten.
Het project heeft een simpele interface die in zijn kinderlijke eenvoud het publiek
gemakkelijk weet te grijpen. Het project laat op fraaie wijze zien hoe oude verhalen in een nieuwe context meer waarde krijgen, een nieuw publiek aanspreken,
erbij betrekken en met hen de dialoog gaan. Het transmediale concept van het
project kan gemakkelijk, ook met andere thema’s, in binnen- en buitenland worden toegepast.
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doelgroepen bereiken die met het huidige
lineaire aanbod bijna niet participeren.
Er is dus behoefte aan experiment.
Transmediale producties die de afgelopen
jaren wél bij de publieke omroep zijn
geproduceerd (zie de kaders in dit artikel),
laten zien dat kleine experimenten soms
tot verrassende resultaten leiden.
Transmedia als publieke mediadienst
Begrijpelijkerwijs bestaat er de nodige
drempelvrees bij programmamakers. Zij
moeten immers het vertrouwde lineaire
ontwerptraject deconstrueren en in een
geheel nieuw ontwerpproces stappen. Het
is een proces waar de ‘kijker’ co-creator
wordt en invloed heeft of kan hebben
op het verhaal. Daarbij is het voor veel
makers niet duidelijk of complexe transmediaproducties wel toegevoegde artistieke
waarde hebben.
Toch moeten de programmamakers juist
nu nieuwe dingen doen. Dat is deels verankerd in de Mediawet uit 200817, waarin
het kabinet enkele jaren geleden nogmaals pleitte voor een sterke en pluriforme
omroep, die altijd en overal bereikbaar
moet zijn met kwalitatief hoogstaande en
smaakmakende programma’s, en die in
haar verscheidenheid de vele geledingen
in onze samenleving bedient. Sinds die
nieuwe Mediawet van kracht werd, is het
geformaliseerd dat de publieke omroep
een media-aanbodtaak heeft via alle
beschikbare aanbodkanalen.18 Internet is
via www.uitzendinggemist.nl en door embedded players op platforms van kranten
en sociale netwerken voor de omroep een
van de belangrijkste distributiekanalen van
haar content geworden. Bovendien kan
de omroep met games en interactieve applicaties het (jonge) publiek bereiken en
betrekken, en daarmee voldoen aan haar
publiekstaak. Maar die mediawet geeft
de publieke omroep ook de mogelijkheid
nieuwe samenwerkingsverbanden aan te
gaan, iets waar de Raad voor Cultuur in

het eerder genoemde advies voor pleit.
De omroepen moeten zich richten op
hun kerntaken, maar dat betekent ook
investeren in experiment en vernieuwing
van publieke mediadiensten.
Tot nog toe wordt in Hilversum slechts op
zeer beperkte schaal met transmediale
projecten gewerkt. Dat komt deels door
het beperkte budget, maar ook door de
financiering via de geld-op-schemaprocedure. Dat schema houdt kortweg in dat
omroepen programmavoorstellen intekenen op tijdslots waarvoor een budget
beschikbaar is. Op basis van het netprofiel
stelt de netmanager uiteindelijk vast welke
programma’s op de buis komen. In dat
budget is vaak geen financiering voor extra transmediale activiteiten gereserveerd.
Het stelt programmamakers dus niet in
staat daadwerkelijk een verhalende architectuur te ontwerpen en te schrijven binnen een programmaformat. Te vaak wordt
pas na het verkrijgen van financiering een
interactieve draai gegeven aan een al
lopend project. Daardoor zijn de mogelijkheden voor een transmediaal ontwerp
vaak zeer beperkt. Geld op schema zorgt
er daarmee voor dat lineaire programmaformats leidend blijven en er een gebrek
aan productievernieuwing is.
Natuurlijk zijn er ook positieve ontwikkelingen. Op het Nationaal Omroepcongres
2010 presenteerde netmanager Roek
Lips hoe de NPO met onder andere http://
tvlab.nederland3.nl juist investeert in het
via community’s betrekken van jongeren
bij de ontwikkeling en productie van
programma’s. Lips: “Televisie is niet langer
eenrichtingsverkeer. Het kijkerspanel van
TV Lab heeft laten zien dat kijkers graag
betrokken willen zijn bij de programmering en ontwikkeling van de zender.
Dankzij TV Lab ontstaat er interactie met
de kijker en kan deze participeren.”19
Maar voor het verder uitbouwen van experimentele productiemethoden is het 

17] Zie www.st-ab.nl/wetten/1107_Mediawet_2008.htm voor de integrale tekst van de wet.
18] Vreemd genoeg pleitte het VVD Kamerlid Van Miltenburg onlangs voor een

publieke omroep die zich louter richt op radio en tv. Het Radio 1 interview
van 2 november 2010 is terug te luisteren op
http://nos.nl/audio/195394-publieke-omroep-moet-zich-richten-op-radio-en-tv.html.
19] Meer over het TV labconcept is te vinden op http://tvlab.nederland3.nl.
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noodzakelijk dat de huidige makers samen met de jonge generatie hun gezamenlijke
beeldtaal en gameplay ontwerpen. Samen moeten zij een open omgeving creëren die
niet per se start met de eisen die aan een lineaire televisie productie worden gesteld.
Voor succesvol experimenteren is een omgeving nodig waarin het iedereen vrijstaat vragen te stellen die misschien niet direct beantwoord kunnen worden. Het is nodig samen
experimenten te starten om die antwoorden te zoeken zonder dat dit experiment moet
slagen. Het draait daarbij om het ondersteunen en stimuleren van vernieuwende en doelgroepgerichte projecten in een dynamische omgeving. Juist nu bezuinigingen de publieke omroepen nopen te snijden in hun activiteiten, moeten duidelijke keuzes worden
gemaakt. Vernieuwing en verandering zouden daarbij sleutelwoorden moeten zijn. 
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Collapsus is een graphic annotated
novel geproduceerd door het Amsterdamse Submarine. Het is de online
experience binnen een breed opgezet thematische aanpak van de VPRO
rondom het onderwerp De toekomst
van energie. De opzet is om film,
rotoscope-animatie en documentaire
samen te smelten tot een interactieve
ervaring waarin de kijker een gebruiker
wordt en tevens ervaringsdeskundige in
de wereld van complexe energiekeuzes en toekomstscenario’s.

Collapsus is door Submarine gebruikt
als casestudy over hoe je fictie, nonfictie en animatie kunt inzetten om een
maatschappelijk vraagstuk via transmedia laagdrempelig bij een online
jong publiek te brengen. Sinds de lancering hebben zo’n 60.000 individuen
de www.Collapsus.com experience
doorlopen. Het project wordt nu ook in
andere landen geïntroduceerd.

Submarine, Collapsus, 2010

Een paradigmaverandering
Ter afsluiting een aantal conclusies en aanbevelingen die bijdragen aan dat experimentele en innovatieve medialandschap:

1

Verbreden van het netwerk van omroepen: omroepen zijn eerder geneigd geld
in een tv-serie of amusementsproductie met een groot bereik te steken dan dat
de omroep het als taak ziet een kleine doelgroep via een community bij de productie
en de verhaallijn te betrekken. De noodzaak daar verandering in te brengen is steeds
duidelijker. Daarom moet de publieke omroep met de e-cultuurlabs en bestaande
online community’s in Nederland en daarbuiten projecten opzetten waar de lineaire
verhaallijn wordt verlaten. Het gaat dan om experimenten die ontworpen zijn met een
transmediale architectuur en in samenwerking met een brede groep van stakeholders. 
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2

De recent opgelaaide discussie over de grenzen tussen publieke en commerciële
mediadiensten moet gevoed worden door experimenten te starten waarin
maatschappelijke organisaties, commerciële omroepen, (cultuur-)fondsen, uitgevers
van kranten, games en boeken betekenisvol samenwerken met de publieke omroep in
transmediale producties. Dit betekent dat voor deze experimenten de financiële middelen, onder dezelfde voorwaarden, ook ter beschikking moeten staan aan commerciële
partijen.

3

De beoordelingscriteria van experimentele mediadiensten die met publiek geld
gefinancierd worden, moeten niet alleen gericht zijn op publieksbereik maar juist
ook op doelgroepbereik. Het onderscheidende en bijzonder karakter van deze diensten
kan bijvoorbeeld aangetoond worden door ook de kwaliteit van de user-interface en
de interactie of participatie van het publiek te beoordelen.

4

Open structuur en eigendom. Het betrekken van publiek bij de productie van content en formats is een van de redenen dat ook de discussie over auteursrecht en
publiek gefinancierde content en software naar een ander niveau moet worden getild.
Publieke financiering moet publieke beschikbaarheid betekenen, tenzij de producent
een aantoonbaar ondernemersrisico neemt met de productie. Licentiesystemen zoals
Creative Commons bieden genoeg mogelijkheden om binnen de auteurswet en met
bescherming van de auteur te zorgen voor maximale beschikbaarheid gecombineerd
met een valide economische exploitatie.

5

De positie van Nederland als speler in de internationale audiovisuele productiemarkt moet worden
versterkt. Juist in het veranderende online medialandschap
vervagen de grenzen en moet in het vroegste stadium
gedacht worden over internationale coproductie. Fondsen
en omroepen moeten verdergaande samenwerking
organiseren met collega’s binnen en buiten de Europese
Unie om te zorgen dat de echt goede projecten zich op
een grotere markt kunnen richten en kunnen werken met
een hoger budget.

Syb Groeneveld (1971) is in
het Mediafonds onder andere
verantwoordelijk voor de onlangs
gestarte Transmediaregeling
(http://www.mediafonds.
nl/60jaartv). Eerder was hij
werkzaam bij Kennisland en
mede-initiatiefnemer van het
Digitale Pioniersfonds en de
Nederlandse tak van Creative
Commons. Hij schreef dit artikel

Start nu! 

op persoonlijke titel.

By: Virtueel Platform On: 05/12/2010 At: 12:26

Een verhaal vertellen met een begin en een
eind over verschillende platformen, waarbij
gebruikers op verschillende momenten in
het verhaal kunnen instappen en door eigen
inbreng de verhaallijn beïnvloeden: in
andere woorden 'transmedia storytelling'.
Dit artikel zet een paar feiten over
transmedia op een rij en plaatst het in
de actuele discussie over (de toekomst
van) de Nederlandse publieke omroep en de
rol die e-cultuur daarbinnen speelt.

Hoe vat Syb zijn
artikel samen?

Nikolaus
Gansterer

fig.2 (Transmedia 2)

Nikolaus Gansterer (1974) woont en werkt in Wenen en Berlijn.
In zijn visuele werk richt Gansterer zich op het in kaart brengen
van processen die ontstaan vanuit culturele en wetenschappelijke
netwerken en zet hij de innerlijke structuur van onderlinge
verbondenheid uiteen. Door een consequente recombinatie van
methoden en instellingen uit beide vakgebieden trekt hij unieke
verbindingslijnen en zet hij vraagtekens bij de denkbeeldige drempel
tussen natuur en cultuur, kunst en beschaving.
In 2011 publiceert Nikolaus Gansterer zijn boek Drawing a Hypothesis
(Springer Wenen/New York) dat gaat over de ontologie van schematische
visualisatievormen en de ontwikkeling en toepassing ervan in
hedendaagse kunst, wetenschap en theorieën. http://www.gansterer.org
Virtueel Platform vroeg Gansterer om speciaal voor deze publicatie
een reeks tekeningen te maken geïnspireerd door de artikelen.

fig.3 (Platform 1)

fig.4 (Platform 2)

fig.5 (Transmedia 3)
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Dankzij een goedkoop apparaatje dat oogbewegingen volgt en bijbehorende software kunnen graffitischrijvers en -kunstenaars met een
verlamming door ALS (en andere aandoeningen) met gebruik van hun ogen
tekenen. Bij Cinekid 2010 werd de GML loving RoboTagger aangesloten
op de Eyewriter 2.0.
Eyewriter.org, Theodore Watson et al.
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Virtueel Platform brengt jaarlijks de meest getalenteerde alumni van
design-,
media
en kunstopleidingen
bijeen.
Tijdens het
Verspreidt
digitale
kunst van zowel
professionals
als PICNIC
andere festival
werken
de
HOT100
aan
oplossingen
voor
specifieke
e-culturele
creatieven via schermen van verschillende formaten door hetvraaghele
stukken
organisaties.
land en van
online.
DS_HOTSPOTS vind je in musea, NS-Stations, scholen,
bibliotheken
en NRC
kunstacademies.
In 2010 waren dat o.a.
Handelsblad, Philips en

Gemeente Eindhoven, NL-Architects en het Uitburo.
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Suicide
Machine
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Wie genoeg heeft van zijn online alter ego’s kan Suicide Machine
inschakelen om er digitaal een einde aan te maken.
WORM.web, moddr_
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Dropstuff verspreidt online digitale kunst van zowel professionals
als andere creatieven via schermen van verschillende formaten door
het hele land. DS_HOTSPOTS vind je in musea, NS-stations, scholen,
bibliotheken en kunstacademies.
© 2010 DROPSTUFF.nl
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Bijlmer Euro
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Briefgeld voorzien van RFID-tags geeft Bijlmerbewoners voordeel
in lokale winkels, versterkt de sociale cohesie en helpt bij de
ontwikkeling van een nieuwe culturele identiteit van de buurt.
Christian Nold, in opdracht van Imagine IC, ism. Waag Society
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Open cultuur,
open design,
open leven
In dit artikel

Makro
wikinomics

Rep-Rap

Human Genome
Project

Bliin

MIT

Door: Klaas Kuitenbrouwer Op: 03/12/2010 Om: 11:05

Tot nog maar kort geleden werden verschillende soorten
culturele artefacten gemaakt in eigen, technologisch
exclusieve ketens. Publieke reflectie en waardering van
culturele producten hadden hun eigen technologische en
mediale omgevingen. In de afgelopen twintig jaar is een aantal
productiestappen bij veel culturele praktijken in meerdere of
mindere mate getransformeerd van schakels in een keten naar
processen in een technologisch veel homogener netwerk, met
zijn eigen typische mogelijkheden en praktijken.
Sander Veenhof, AR 65, E-culture Fair, Dortmund, 2010.
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Het eerste deel van deze tekst is een overzicht waar we zijn gekomen, zo aan het eind van
2010, met deze transformatie. Het gaat om de verandering van de productiewijze, maar
ook die van publieke betekenisgeving van cultuur. Het tweede deel van dit artikel kijkt
vanuit dit schema naar de turbulente ontwikkelingen in de praktijk van productontwerp,
waar deze transformatie op dit moment zeer actueel is. En in het derde deel kijk ik naar
hoe het digitale netwerk en de daaraan verwante eigen manier van doen, ook in de context van life sciences en het ontwerp van synthetisch leven voet aan de grond krijgt.
Nog niet zo heel oude culturele technologieën
Pas twintig jaar geleden waren de praktijken van veel culturele disciplines
technologisch nog voor een groot deel van elkaar gescheiden. Culturele
disciplines definieerden zichzelf met hun gebruikte technologie.
In verschillende domeinen werden verschillende, alleen met veel dure moeite uitwisselbare mediatechnologieën toegepast. Dat gold voor de technologieën voor de
productie van culturele objecten als films, muziekstukken en boeken, en ook voor
de systemen waarmee de objecten werden gedistribueerd, en voor de apparaten
waarmee de objecten uiteindelijk konden worden geconsumeerd. Een culturele
discipline werkte binnen een eigen, kenmerkende set van apparaten en mensen die
ze bedienden. En samen vormden ze de stappen in de culturele productieketen.
Zo werden literaire manuscripten met een schrijfmachine gemaakt om vervolgens
door een speciale arbeider van de uitgever te worden overgetypt om ze in te kunnen
brengen in een set van foto-lithografische machines waarmee boeken werden gedrukt.
Een fotocamera ving een beeld op een lichtgevoelige film, die via een reeks chemische
baden werd gefixeerd. Ter vermenigvuldiging werd het beeld in serie geprojecteerd op
lichtgevoelig papier dat na een tweede reeks chemische baden de foto vertoonde.
Muziekuitvoeringen werd via microfoons omgezet in elektromagnetische trillingen, die geregistreerd werden op lange, magnetische kunststof linten die op
spoelen werden gewikkeld. Voor de vermenigvuldiging van de opname werd
met dit elektromagnetische signaal via koperdraad een naald in trilling gebracht,
die een groef kraste in een harde grondstof, waarvan een mal werd gemaakt
waarmee weer verhandelbare schijven vinyl konden worden geperst.
Het allergrootste deel van de apparatuur voor de vermenigvuldiging werd alleen
bediend door gespecialiseerde arbeiders op speciaal daarvoor ingerichte plekken, zoals donkere kamers, verschillende (vaak slecht geventileerde) suites voor
geluids- of filmmontage, vinylpersen en draaibanken in metaalwerkplaatsen.
Professionele beoefenaars van culturele disciplines hadden weer andere apparatuur voor de vervaardiging van culturele objecten dan minder professionele
beoefenaars, en technologieën waren onderling ook slecht uitwisselbaar.
Publieke discussies over culturele objecten speelden zich vooral af in tijdschriften
en kranten - weer andere mediaomgevingen met een eigen technische en professionele structuur. Het voeren van die discussies in die organen vergde de nodige
ervaring bij de beoefenaars, waardoor deelname was voorbehouden aan specialistische kennisarbeiders: over films werd door filmjournalisten gesproken in kranten,
tijdschriften en op tv. Over tv werd gesproken door tv-journalisten in de krant. Over
literatuur werd in kranten en tijdschriften gediscussieerd door literaire journalisten.
Voor de consumptie en het beheer van culturele objecten moest het
publiek thuis verschillende apparaten bezitten, die elk een eigen mediatype konden weergeven of bewaren - een radio, een televisie, een pick-up,
een cassettedeck, fotoalbums, kasten met boeken en tijdschriften.
Technologische convergentie…
Vanaf de jaren zeventig tot de vroege jaren negentig van de twintigste eeuw beginnen
bij een aantal culturele praktijken digitale machines de rol in te nemen van hun analoogelektrische, chemische of mechanische voorgangers. 
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De tekstverwerker digitaliseerde de tekstproductie. De DAT en de cd maakten de digitale
opname en weergave van muziek en geluid mogelijk. De DV tape digitaliseerde video.
Eén voorname affordance1 van deze digitale technologieën was ten eerste de volstrekte
gelijkvormigheid tussen origineel en kopie. De vorm en eigenschap van een artefact was
namelijk vastgelegd in logische instructies voor een computer, die zonder verschil (net als
woorden van een tekst) van de ene op de andere drager konden worden overgezet.
Een tweede interessante eigenschap van digitalisering was dat de vorm van het artefact,
omdat die was gedefinieerd in een set instructies, ook na productie en distributie nog
gewijzigd konden worden. Dat kon eerder hoegenaamd niet met elpees of bijvoorbeeld
fotonegatieven.
Voor AR CityShapes heeft
Sander Veenhof een aantal virtuele 3D bouwstenen
gefabriceerd in Layar (een
AR browser voor de publieke
ruimte, en gratis applicatie
voor de iPhone en Android).
Iedereen met deze app op zijn
smartphone kan deze virtuele
bouwstenen stapelen op een
aangewezen plek in Dortmund.
Het idee is dat door samenwerking mensen een enorme
virtuele structuur bouwen op
het plein aan de voorkant van
de Dortmunder U. Een structuur die zichtbaar is via
een smartphone uitgerust met
Layar, en die in visueel
opzicht geplaatst is tussen
de werkelijke, en reeds aanwezige, gebouwen en bomen.
 Sander Veenhof, AR
CityShapes, Dortmund, 2010.

… en het netwerk...
Parallel aan, maar onafhankelijk van de digitalisering van
allerlei media apparatuur werden de technieken bedacht
waarmee computers in netwerken konden opereren,
culminerend in de platformonafhankelijke Internet
Protocol Suite, meer algemeen bekend als TCP/IP, dat
officieel werd geïmplementeerd in 1982. Hiermee konden
verschillende types computers via verschillende soorten
fysieke of radiografische verbindingen communiceren
en digitale data uitwisselen.2 In1990 publiceerden Tim
Berners-Lee en Robert Caillau een voorstel voor een
informatieproject, genaamd het WorldWideWeb: een web
van hypertextdocumenten dat door browsers bekeken kan
worden en werd beheerd in een client-serverarchitectuur.
De communicatie- en hyperlinkprotocollen legden de
basis van de open, uitbreidbare en drageronafhankelijke
architectuur van internet. Hier werden andere 

1] Een affordance is een
kwaliteit van een object,
of een omgeving die
een individu in staat
stelt een actie uit te
voeren. De term komt
oorspronkelijk uit de
perceptuele psychologie,
maar is beroemd geworden
via industrieel ontwerp
en de teksten van Donald
Norman.
2] http://en.wikipedia.org/
wiki/Internet_Protocol_
Suite
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standaarden bovenop ontwikkeld voor de uitwisseling van alle mogelijke bestanden
en formaten, die met elkaar de habitat vormen voor een razendsnelle, radicaal
darwinistische evolutie van scripts, systemen, sites, diensten, producten, en merken.
Sommige standaarden zijn open - dat wil zeggen dat iedereen ze vrij mag gebruiken en dat zij plaatsvinden in een open proces. Veel standaarden zijn niet open maar
proprietary3, wat erop neerkomt dat de beslissingen over hun eigenschappen en ontwikkeling in handen zijn van een privaat bedrijf. Publicatie in een open standaard in
meestal de meer duurzame keuze. Alle standaarden, of ze nou open zijn of in eigendom, winnen aan waarde naarmate ze in meer artefacten worden toegepast.
Dat de open architectuur cultureel de definiërende eigenschap van het internet is, betekent overigens niet dat alles wat online is, daar ten volle gebruik van hoeft te maken.
Maar feit is hoe dan ook dat de open basisstructuur van het netwerk andere manieren
van waardecreatie mogelijk maakt, die onder meer voor cultuur zeer relevant zijn.
...gezien vanuit culturele productie
Deelname aan dat netwerk is al geruime tijd mogelijk met het maandinkomen van een
gemiddelde arbeider in de economisch ontwikkelde zones van de wereld. Het gebruik
van de meeste gangbare technieken vergt geen speciaal ingerichte ruimtes meer.
En terwijl professionele toepassing nog wel eens enkele jaren van gericht onderwijs wil
vergen, zijn de eerste stappen in het gebruik min of meer voor iedereen toegankelijk.
Niet alleen de instrumenten voor productie, promotie en distributie worden meer en meer
geassimileerd in de digitale, door netwerken verbonden media, ook de omgevingen
waarin wordt geconsumeerd en gevalideerd, worden in toenemende mate technologisch gelijkgeschakeld. Het mond-tot-mondcircuit van aanbeveling en tips van culturele
afnemers, dat predigitaal alleen bestond uit momenten van conversatie als mensen fysiek
bijeen waren, is nu deel geworden van de digitale ecologie, en heeft steeds meer invloed in de waardering van culturele artefacten.
Toegevoegde waarden
Wat zijn, bekeken vanuit de productie van culturele
artefacten, de interessante potenties van deze situatie?
In andere woorden: als één of meerdere van de fasen
conceptie, financiering, productie, promotie, distributie,
consumptie, reflectie op en documentatie (of archivering)
van culturele artefacten zich technologisch verplaatsen naar
het netwerk, welke waarde kan dat toevoegen aan cultuur?
De voornaamste mogelijke waarde van het netwerk wordt
het beste gedekt met de nog lang niet versleten term
participatie. Een artefact dat bestaat als digitale data, is
te publiceren op het netwerk. Dat kan ruwweg op twee
manieren: read-only, dus niet formeel bewerkbaar, maar
uiteraard wel citeerbaar en kopieerbaar, en bijvoorbeeld
open voor commentaar. De andere manier is dan read/
write, wat erop neerkomt dat het artefact gepubliceerd
is met toestemming om het ook te bewerken. Dat is wat
de toevoeging ‘open’ in het algemeen beduidt. Als het
artefact goed geïndexeerd is door de belangrijkste zoekmachines4, is het vindbaar en consumeerbaar, en als de
daarvoor toereikende standaard is gekozen, is het distribueerbaar en zelfs herbruikbaar door iedereen met toegang
tot het netwerk en het juiste type productiesoftware. Elke
stap van een cultureel productieproces waarbij artefacten
in digitale vorm kunnen ontstaan, kan waar het die digitale
elementen betreft in principe op het netwerk plaatsvinden,

3] http://en.wikipedia.org/
wiki/Proprietary_software

4] Door de enorme
invloed van Google
in de ontsluiting en
organisatie van het
digitale netwerk, is
het zeer belangrijk
te begrijpen welke
technische en economische
principes Google
hanteert. Zie daarvoor
bijvoorbeeld dit project
van het Instituut of
Networkcultures:
http://tvlab.nederland3.nl.
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en krijgt daarbij een publiek element. En aan elk van die
stappen kan dan in principe worden deelgenomen door
andere technisch gefaciliteerde participanten op het
netwerk.
De rol van de klassieke auteur verandert in deze constructie van primaire schepper in initiator, de facilitator en de
proces-editor. Kwaliteit wordt geleverd door processen
precies vorm te geven en te regisseren, door betekenisvolle, spannende vormen van participatie te ontwikkelen.
Het Nederlandse One Frame of Fame5 is een aanstekelijk
voorbeeld van een volstrekt nieuwe, artistieke en technologische inzet van participatie. Andere sterke Nederlandse
voorbeelden van de slimme inzet van een deelnemend
netwerk bij een groot aantal stappen in de productie
zijn het Incubate Festival en de Blender Open movies.
Sinds kort wordt er ook geëxperimenteerd met participerende financiering van cultuur door het AFK, dat het
crowdfunding platform www.voordekunst.nl lanceerde.6
Een tweede belangrijke mogelijke toegevoegde waarde
noem ik crossmedialisatie. Elk proces dat wordt verplaatst
vanuit een keten naar het netwerk is niet meer door technologie aan specifieke soorten van historische mediapraktijk gebonden. Technologische convergentie maakt het
mogelijk hetzelfde geproduceerde materiaal in verschillende kanalen en platforms te publiceren en zo verschillende
doelgroepen te bedienen, of dezelfde doelgroep in een
andere vorm. De term transmediaal, ontwikkeld door Henry
Jenkins in Convergence Culture7, beschrijft een sterk in
opkomst zijnde combinatie van crossmediale en participatieve producties: grootschalige narratieve werelden waarin
verschillende mediaplatforms complementaire inhoud
leveren en verschillende vormen van participatie bieden.
Als eenmaal in het netwerk wordt gepubliceerd, is het niet
meer vanzelfsprekend om de publicatievorm te beperken
tot de vorm die ontleend is aan de voorafgaande mediapraktijk. Zo publiceren kranten als de Volkskrant video
in hun online edities, (nrc.tv is er in mei 2010 weer mee
gestopt) en ook musea als het Boijmans van Beuningen8
maken mediaproducties voor hun online publicaties.
Overal waar processen zich via dezelfde soort functionaliteiten voltrekken, ontstaat de mogelijkheid van kruisbestuiving van methoden en instrumenten (ook allemaal artefacten die in digitale vorm kunnen bestaan). Architecten
gaan level-editors voor game-engines gebruiken om interactieve modellen van hun ontwerpen te maken. Een mijnbouwbedrijf gebruikt de Nederlandse locatiemediadienst
Bliin om contact met hun graafmachines te houden in
afgelegen gebieden in Canada, Australië en Indonesië9.
Op het netwerk aangesloten disciplines, organisaties en
gebruikers, zijn voor elkaar potentiële bronnen of hergebruikers van materiaal, methoden of instrumenten.
De derde belangrijke meerwaarde die rechtstreeks uit
de technische werkelijkheid van het netwerk voortkomt, is
het vermogen tot (her-)contextualisatie, dat zich uit in 

5] http://oneframeoffame.com

6] www.voordekunst.nl

7] www.convergenceculture.org

8] http://arttube.boijmans.nl

9] http://bliin.com

pagina 62 van 104

virtueelplatform.nl / opencultuur

de interactieve, responsieve kwaliteit van het netwerk, voor de eindgebruiker. Zoekterm,
zoekgeschiedenis, keyword, tijd en plek, wat je online vrienden leuk vinden, het zijn allemaal aspecten van ‘context’ die een digitale pedant hebben en die dus allemaal kunnen meewerken om data te contextualiseren. Gps-coördinaten geven TomTom10 , Layar11
en Foursquare12 de mogelijkheid om informatie op precieze plekken aan te bieden. De
geografische locatie van je IP-adres wordt door Google gebruikt om voorkeur te geven
aan zoekresultaten uit je eigen geografische gebied, (waardoor het wereldwijde web in
de praktijk niet echt meer wereldwijd is!13)
Publicatie in het netwerk is uiteraard niet voor elke stap in elke productieketen automatisch een meerwaarde. Hier zitten de strategische keuzen die steeds meer culturele producenten moeten maken: voor welke stappen van welke productieketen ontstaat meerwaarde door publicatie in het netwerk ? En welke (aspecten van welke) stappen vinden
juist buiten, maar in wisselwerking met het netwerk hun meerwaarde?
Als cultuur in de eerste plaats wordt opgevat als een publiek proces van betekenisgeving,
is het altijd van belang om te kijken hoe het netwerk een rol zou kunnen spelen.

Sintel is een korte
animatiefilm gemaakt door
het Amsterdamse Blender
Instituut en geheel
ontworpen met de open source
3D productie suite Blender.
 Voorbeelden van ontwerp
voor gezichtsvormen.
 Test voor visualisatie
van pupil verwijding.

Verloren waarden?

10]www.tomtom.com/services/
service.php?id=5

En welke waarden die met niet-digitale cultuurproductie
worden geassocieerd, vinden we niet terug in het netwerk?
Door de digitalisering (ook zonder het netwerk) verdwijnen
de materiële aspecten die horen bij de achtergelaten
dragers en technologieën. Fotonegatieven, de dia, de
cassette, het ruisen en tikken van een elpee, de heerlijk
verzadigde kleurverlopen van celluloidprojecties, de geur
van boeken – die dingen. Ook verdwijnt daarmee langzaam een zintuiglijke intuïtie voor hoe de esthetiek van een
discipline wordt gevormd door de gebruikte technologie.
En de ambachtelijke vaardigheden om met die technologieën te werken, kunnen niet meer worden geoefend.
Wat makers het meeste angst inboezemt als ‘hun’ 

11] www.layar.com

12] http://foursquare.com
13] http://www.tinyurl.com/
wwwbestaatnietmeer
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artefacten het netwerk betreden, is het verlies aan centrale
controle. Als participatie en contextualisatie rondom een
artefact mogelijk worden, betekent dat dat allerhande
figuren en systemen er mee aan de haal kunnen. Het kan
op de vreemdste plaatsen opduiken, uit elkaar gehaald
worden, hergebruikt worden zonder credits of bronvermelding, ingezet worden als onderdeel van iets anders. Het
kan worden geblogd, geïndexeerd, getwitterd, gere-tweet,
toegepast, verzameld, gejat, of, angstaanjagender nog,
genegeerd. In deze context hoort ook de erosie van de
rol van de poortwachter, de culturele autoriteit die bepaalt
wat kwaliteit heeft en die samen met de andere leden van
de hoogopgeleide elite kwalificeert welke cultuur van belang is. Volgens Andrew Keen14 is die poortwachter essentieel om de cultuur niet compleet aan verohohchersoisering
te verliezen. Ook op juridisch niveau is centrale controle
lastiger: auteursrecht is eenvoudiger te overzien, als de
ontstaansgeschiedenis van een artefact gebonden is aan
stappen in een ook technologisch gedefinieerde keten.
Hoewel publicatie op internet in een open standaard
niet automatisch hoeft te betekenen dat het artefact ook
gratis wordt aangeboden, wordt het wel in toenemende
mate lastig om geld te verdienen met de verhandeling
van puur digitale objecten zonder ander toegevoegd
waardemechanisme – het internet is in essentie een grote
kopieermachine. Een beproefde strategie is de focus
verschuiven van het verhandelen van objecten naar het
leveren van toegesneden diensten, in zogenaamde Freemium- en Premium-varianten.15
De nieuwe manieren van waardecreatie hebben te
maken met de aspecten die niet kopieerbaar zijn. De
blogpost Better then Free16 van Kevin Kelly analyseert
beknopt hoe ‘vernetwerkte’, gratis digitale objecten op
acht verschillende manieren aanleiding kunnen geven tot
niet te kopiëren waardecreatie. In een eerder artikel heb
ik geschreven over verschillende verdienmodellen in de
nieuwe open culturele economie.17

De rol van de
klassieke auteur
verandert in
deze constructie van primaire
schepper in
initiator, de
facilitator en de
proces-editor.

14] www.upstream.nl/blog/
bericht/Andrew_Keen_The_
Cult_of_the_Amateur

15] http://en.wikipedia.org/
wiki/Freemium

16] www.kk.org/thetechnium/
archives/2008/01/better_
than_fre.php

Verwarde waarden
De esthetische en ook politieke discussies in
verschillende culturele disciplines hebben qua
begrippenkader allemaal wortels in pre-netwerktijden,
terwijl productie, distributie en participatie en
validatiepraktijk door genetwerkte middelen wordt
overgenomen of gedomineerd. Sommige begrippen
reizen prima, of krijgen zelfs onverwachte concrete
gedaanten in de nieuwe context - intertextualiteit18
bijvoorbeeld - maar noties als auteurschap,
uniciteit en autonomie, die van oudsher horen bij
de kunst, zijn lastiger in het netwerk te situeren.
Met name ook de economische werkelijkheden van
cultuur veranderen van constructie. De traditionele
waardecreërende instanties in de productieketen
verliezen dus hun rol, schepping wordt een meer
gedistribueerd proces, distributie is gratis, 

17] Zie downloadbare pdf
‘Open Cultural Economy’op
www.virtueelplatform.nl/
#2771
18] Hoewel juist die concrete
gedaante in de vorm van
het web van hypertexten
ook het begrip weer
erodeert: het is niet
meer het cultureel
referentiekader van een
tekst, maar gewoon een
protocol.
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objecten zijn niet meer uniek. De genetwerkte economische waarde ontstaat om
aspecten die niet kopieerbaar zijn: live ervaringen, het vermogen specifieker te
contextualiseren (materiaal van betere kwaliteit, toegesneden op tijd, plek, smaak en
andere behoeften). De culturele economie moet opnieuw doordacht en begrepen
worden, en moet goed kijken hoe in de rest van de economie nieuwe verdienmodellen
ontstaan, gebaseerd op personalisering, participatie en slimme contextuele diensten.
Op dit moment woedt in alle hevigheid de ‘war on sharing’ waarin twee waardesystemen
tegenover elkaar staan: aan de ene kant de economische waarde van het
verhandelbare object in het pre-netwerkperiode, beschermd door het auteursrecht,
die met Digital Rights Management en strikte handhaving getransplanteerd moet
worden naar het net, en aan de andere kant het nieuwe genetwerkte waardesysteem,
waarin delen en participatie de voornaamste waardecreërende mechanismen
zijn19. Auteursrecht op zichzelf beschouwd staat daarin overigens meestal niet
ter discussie, maar wel de manier waarop het gehandhaafd moet worden.
De discussie over hoe met nieuwe technologie in de genetwerkte praktijk ervaring
en betekenis kunnen worden geconstrueerd, is niet voorbehouden aan één
specifieke pre-digitale discipline, want hij hoort bij alle disciplines die (delen
van) hun processen hebben vernetwerkt, of aan het vernetwerken zijn. In alle
disciplines woedt die discussie, met telkens andere historische vertrekpunten. Maar
genetwerkte cultuur heeft ook eigen eigenschappen en moet daarmee ook zijn
eigen discoursen over kwaliteit, esthetiek en andere waarden ontwikkelen en die
naar de verschillende historische contexten vertalen om daar van nut te zijn.
We zitten, kortom, midden in een nog lang niet afgelopen vertaalslag tussen twee
verschillende waardesystemen, die rusten op verschillende technologische onderbouw.
Hierbij moet telkens ook duidelijk worden vastgesteld dat niet alle stappen van het
culturele produceren automatisch beter af zijn (of innovatief zijn) door zich technisch
naar het netwerk te verplaatsen. Het gaat om het zoeken naar de waardevolle
combinaties, naar goed gecomponeerde, tactische en, esthetische hybriden van
verschillende zintuiglijke, mentale, technische en mediale contexten en handelingen.
Open design
En nu is dit geheel aan ontwikkelingen onder de vlag van open design in hoog tempo de
ontwerppraktijk aan het veroveren. Wat is er aan de hand? Ten eerste de opkomst van het
netwerk, met de potenties van participatie aan- , crossmedialisatie en contextualisering
van alles wat er aan digitale artefacten in verband met onder meer productontwerp
wordt gemaakt. Een tweede, meer recente ontwikkeling is speciaal voor productontwerp
van belang, want die versterkt het verband tussen de daadwerkelijke fabricage en het
netwerk. Een aantal geavanceerde digitale fabricagemachines zijn de laatste jaren
snel goedkoper geworden, met name de 3D-frees, de lasersnijder, en de meest tot de
verbeelding sprekende 3D-printer.
Ik zal de notie open design contextualiseren en uitwerken aan de hand van het
hierboven ontwikkelde schema. Ter oriëntatie is het handig om eerst te inventariseren
hoe productontwerp er uitziet aan het begin van de 21ste eeuw in economisch
langdurig ontwikkelde zones van de wereld. Voor de duidelijkheid: het gaat hier
niet over de designpraktijk in het algemeen, waartoe ook interactieontwerp,
softwarearchitectuur, datavisualisatie en dergelijke gerekend moeten worden.
Productontwerp wordt op verschillende
schalen en in bijbehorende ketens
bedreven, en die ondervinden op
19] Zie opnieuw: Better then Free, noot 7.
verschillende wijzen impact van het
20
netwerk: Matt Cottam, CEO van Tellart,
en designleraar op verschillende
vooraanstaande instituten in de wereld,
onderscheidt vier soorten productontwerp
en bijbehorende fabricagepraktijken. 
20] http://tellart.com/
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(Un)limited Dutch Design DMY. How to make a Fablamp, Joris van Tubergen

Ten eerste is er industriële productie met alle
ondersteunende diensten, toeleveranties,
materiële systemen en economische politiek
- fabricage die bestaat uit een hele reeks
kritische systemen met precies in tijd, in plek,
in materiaal en in bewerking gedefinieerde
toleranties en afhankelijkheden. Dit type
fabricage is kapitaalintensief en levert
kostenbesparing op via de enorme
schaal waarop wordt gewerkt: deze in
detail beheerste systemen reduceren
kostprijs per geproduceerd object.
Ten tweede is er het werk van professionele
productontwerpers. Het gaat hier om
getrainde professionals die in tamelijk
gelimiteerde edities produceren (vergeleken
met industriële oplagen) en die vaker direct
of via gespecialiseerde ketens verkopen.Dan
is er een groeiend aantal crafters: ‑ redelijk
ervaren, gedreven makers. Deze ontwerpers
zijn soms redelijk getalenteerd en 

De fundamentele overeenkomst tussen de verschillende vormen van 'open' is
wel dat kennis uit het netwerk wordt ingezet om tot
betere ideeën voor producten te komen.
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ontwerpen en maken vooral dingen voor hun eigen plezier. En dan zijn er de mensen
die massageproduceerde objecten kopen, die wel eens wat repareren, en die
soms iets maken wat ze nodig hebben, omdat ze dat prettig vinden om te doen.
Het industriële ontwerp wordt anders beïnvloed door de komst van het netwerk, dan
het meer auteursgedreven professionele productontwerp samen met de andere twee
gradaties van ontwerppraktijk. De industriële keten is voor veel producten al geruime
tijd een grotendeels digitale toolchain, met enkele mensenhanden uit lagelonenlanden
voor de eindmontage, en mensenogen voor de kwaliteitscheck. (Hoewel sommige
Japanse auto’s worden gebouwd door computergestuurde robotfabrieken die zelf door
computergestuurde robots worden gebouwd...)
Het netwerk heeft al sinds de eerste internethype eind jaren negentig, de marcomtrajecten21 van deze ketens geassimileerd, maar sinds een jaar of vijf dringt het ook op
enige schaal de fabricage binnen in de vorm van mass-customization22: contextualisatie
van de laatste stappen van de fabricage, dat daarmee dan ook een marcomtraject
is geworden. Denk aan de grote sneakermerken met sites waar consumenten teksten
kunnen maken en insturen die dan digitaal geborduurd worden op de bestelde
schoenen (wat in het geval van Nike geweigerd werd, toen ze vonden dat de tekst
‘sweatshop’ niet voldoende paste bij de merkidentiteit23). Veel mode-, auto- en fietsmerken
bieden verschillende gradaties van personalisatie.
De vernetwerking van conceptontwikkeling en innovatie in de industrie vindt plaats onder
slogans als crowdsourcing, co-creatie en open innovatie. Dit is het onderwerp van Wikinomics en het recentere Macrowikinomics24 van Don Tapscott and Anthony D. Williams. In de
context van commerciële industrie betekent het adjectief open overigens iets anders dan
in de context van open source – er is vaak sprake van non-disclosure agreements bij de
deelnemers aan openinnovatietrajecten. En crowdsourcing komt in veel gevallen nog neer
op transparant marktonderzoek. De fundamentele overeenkomst tussen de verschillende
vormen van ‘open’ is wel dat kennis uit het netwerk wordt ingezet om tot betere ideeën
voor producten te komen. Het volle potentieel hiervan is nog niet gerealiseerd, maareen
belangrijke culturele omslag is ook in de industriële context duidelijk gaande.
Er bestaan ook projecten om de conceptie en daadwerkelijke fabricage van typische
massageproduceerde objecten te vernetwerken: openhardwareprojecten als de Openmoko25 waarin geheel open source een smartphone wordt ontworpen, en het OSCar
project 26 en de Open Source Green Vehicle27 (OSGV) waarin open source een simpele
goedkope, duurzame auto wordt ontwikkeld. Dit is voorlopig geen concurrent voor massageproduceerde producten, want de schaal waarop industriële trajecten werken, biedt nog
veel prijsvoordeel.
In de reflectie en validatie van massageproduceerd design zorgen de opkomst
van sites met recensies en vergelijkingen
van producten voor plekken van publieke
waardebepaling, hoewel die sites natuurlijk
ook door producenten gemanipuleerd
kunnen worden.
En wat brengt het netwerk naar de praktijk
van professionele productontwerpers, die niet
op industriële schaal werken? Dit is het meest
expliciet culturele domein van productontwerp, dat ook het meest auteursgedreven is.
Hier heeft de term open design waarschijnlijk
de meeste betekenis. Ik neem de meer
hobbyistische ontwerppraktijken meteen
mee in het betoog, omdat daarvoor de term
open design ook vaak gehanteerd wordt. 

21] Organisatie jargon voor marketing &
communicatie.
22] http://en.wikipedia.org/wiki/
Mass_customization

23] www.snopes.com/business/consumer/
nike.asp
24] www.wikinomics.com en
www.macrowikinomics.com/
25] http://wiki.openmoko.org/
26]www.theoscarproject.org/
27] http://en.wikipedia.org/wiki/
Open_Source_Green_Vehicle
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Het netwerk met als grote platforms www.instructables.com en www.makezine.com
heeft in ieder geval een groot aantal ontwerp- en maakprocessen uit de privésfeer in
de publieke sfeer gebracht, en hoogstwaarschijnlijk het ontwerpen en fabriceren als
semiprofessionele hobby gestimuleerd. Zo wordt de overgang tussen de designprofessional en de hobbyist steeds meer gradueel. Naaipatronen, recepten, ontwerpen en
fabricage-instructies worden gedeeld - open source dus met toestemming om erin te
lezen en te schrijven. Het gaat om instructies voor projecten zo uiteenlopend als het
villen van een konijn; hoe een stoel te maken uit een plastic watervat; hoe houten oppervlakken af te werken met fineer en hoe een frees- en draaibank te maken van een
afgedankt motorblok. Getalenteerde, maar niet formeel professionele crafters kunnen
op www.etsy.com ook een grote fanbase ontwikkelen, hun maaksels verkopen en daar
een behoorlijke (bij)verdienste realiseren. De vindbaarheid van kleinere designmerken is
dramatisch verhoogd door het netwerk en maakt hun duurzaam voortbestaan ook op
kleinere schaal veel beter mogelijk. Contextualisatie bedient ook niches in de markt.
Het netwerk is nu uitgebreid met een belangrijk nieuw element: de digitale
fabricagemachines. Sinds nog niet zo lang kunnen designerobjecten in compleet digitale,
vernetwerkte ketens gemaakt worden, en zo kan de open source ontwikkelmethode ook in
productontwerp haar volle potentieel realiseren. Dit is de essentiële gedachte achter het
FabLab28-project van MIT’s Niel Gershenfield: een wereldwijd netwerk van open digitale
fabricageworkshops, waar productontwerpen in open standaarden worden ontwikkeld
en gedeeld en in snelle iteraties getest en verbeterd kunnen worden. Overigens vergt het
de nodige tijd en inspanning om in een FabLab echt uit de voeten te kunnen, wat de
FabLab-praktijk minder open maakt dan die in principe lijkt. Toch worden er aansprekende
projecten gerealiseerd, zoals de 50 dollar-prothese.29. Daarin worden methodes ontwikkeld
om voor vijftig dollar of minder passende onder-de-knieprothesen te maken die van
lokale materialen gemaakt kunnen worden in economisch minder ontwikkelde gebieden:
participatie en contextualisatie van productontwerp. 
28] Fablab Utrecht www.protospace.nl		

RepRap, ICT Delta, 2010
De RepRap is een open-source 3D printer voor
het printen van plastic objecten. Aangezien
veel van de printer onderdelen ook van
plastic zijn is de printer in staat zijn
eigen onderdelen te produceren.

29] http://blog.waag.org/?p=2454
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De 3D-printer is zich in hoog tempo aan het
ontwikkelen tot een nieuw soort universele
machine, die de volkomen digitale plasticiteit naar drie dimensies brengt. Hij kan
theekopjes, schoenen, luiers, kandelaars,
lamparmaturen, gereedschap en meer
fabriceren, al dan niet in het netwerk: www.
shapeways.com is een Nederlandse online
dienst waar je je 3D-modellen kunt uploaden, die op bestelling worden uitgeprint, in
metaal (sinds oktober 2010 maand ook in
zilver!) glas, steen (keramiek) of plastic, en
de objecten binnen tien dagen thuis levert.
De technologie laat zich goed ruimtelijk
opschalen: Behrokh Khoshnevis30 heeft aan
de Universiteit van Southern California een
betonprinter ontwikkeld, die in een dag een
woning kan printen. Hij onderzoekt overigens
ook de mogelijkheden van 3D-printen in de
tandartswereld. Je kunt er een voorbeeld
van crossmedialisatie in herkennen.
De 3D-printer is zelf ook onderwerp van
een spannend open design project. De
RepRap31 is een open source 3D-printer die
in staat is een groot deel van zijn eigen onderdelen te printen. De RepRap-community
verbetert gezamenlijk voortdurend het
ontwerp, zodat hij steeds meer materialen
kan printen. Het ultieme doel is om een volledig zelfreplicerende machine te maken,
die dus zelf meer RepRaps kan produceren.
De toevoeging van digitale fabricage aan
de praktijk van professionele ontwerpers
brengt ook de kwestie van digitale kopieerbaarheid van designerobjecten in het spel.
Dit wordt geïllustreerd door het werk van
industrieel ontwerper Ronen Kadushin32.
Hij distribueert veel van zijn meubelontwerpen gratis online, zodat iedereen ze
kan (laten) fabriceren met een lasersnijder.
Zijn geld verdient hij, precies volgens
het Freemium-Premiummodel, voor een
groot deel door de verkoop van gesigneerde objecten – die zo een element
van niet-digitale authenticiteit krijgen,
en hij geeft lezingen en workshops – live
ervaringen die niet te digitaliseren zijn...
De digitalisering brengt dramatische veranderingen met betrekking tot de materiële
aspecten van productontwerp met zich
mee. Nieuwe materialen en bewerkingen
worden mogelijk, maar er zijn ook verliezers.
Ontwerpers die geheel digitaal werken,
verliezen de fysieke intuïtie voor het materiaal waar ze mee werken, omdat ze er 

Plastic object geprint met RepRap,
ICT Delta, 2010

De 3D-printer is zich in hoog
tempo aan het ontwikkelen
tot een nieuw soort universele machine, die de volkomen digitale plasticiteit
naar drie dimensies brengt.

30] www-bcf.usc.edu/~khoshnev
31] http://reprap.org
32]www.ronen-kadushin.com
33] www.tinyurl.com/cheapdna
www.tinyurl.com/ibmdna
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niet meer rechtstreeks aan zitten. Vinyl, hout, roestvrij staal - het wordt allemaal vanachter
hetzelfde toetsenbord bewerkt.
Verder is het aantal mogelijke digitaal gefabriceerde producten weliswaar oneindig,
maar het aantal en het type materialen waaruit die gemaakt kunnen worden, is beperkt
door wat de digitale machines aankunnen.
Digitale fabricage heeft zo twee tegenstrijdige gedaanten: de volkomen plasticiteit van
de 3D-printer, en de beperktheid van de mogelijke materialen voor de digitale 3D-frees
en de lasersnijder. Het gaat om plaatmetaal tot bepaalde maximum diktes en hardheidgraad, houten planken, als ze gelijkmatig van vezel en hardheid zijn, mdf, plastic
platen en printbare materialen, die overigens snel in aantal toenemen. Een lasersnijder
en ook een 3D-frees kunnen niet uit de voeten met een willekeurige boomstam. Ze
kunnen geen ijzer gieten, niet lassen, geen hardsteen bewerken.
Dit is niet alleen een effect van het (nog) beperkte vermogen van de digitale
fabmachines, het is ook iets structurelers: het komt voort uit de noodzaak van het
communiceren met behulp van standaarden, wat eigen is aan de digitale omgeving.
Alleen al om deze reden zal de ontwerppraktijk voor de voorzienbare toekomst zeker
niet volledig digitaliseren.
Open leven
Het volgende domein dat nu snel onder het participerende, contextualiserende en
standaardiserende regime van het digitale netwerk komt te vallen, is dat van de
levenswetenschappen. Ook hier is er sprake van de toenemende beschikbaarheid van
goedkope digitale productiemachines en netwerkeffecten.
Het originele Human Genome Project duurde 13 jaar en het kostte 3 miljard dollar om het
complete menselijk genoom in kaart te brengen. De huidige schatting is dat bedrijven als
Pacific Biosciences en Complete Genomics of de combinatie IBM-Roche ergens in 2014
de kosten voor de analyse van een compleet genoom terug zullen hebben gebracht tot
onder de duizend dollar. 33 
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Visualisatie van een DNA robot spin. Een
moleculaire nano robot opgebouwd uit DNA
materiaal. 
De Open Gelbox 2.0 is ontworpen voor het
op professionele wijze uitvoeren van
een gel electrophoresis. Een standaard
techniek binnen de moleculaire biologie.
Instructies en kits voor zelfbouw zijn te
verkrijgen via openwetware.org. 

Participatie en de bijbehorende open methoden worden in deze context vooral ingezet om
biotechnische innovatie niet exclusief in handen te laten van hyperkapitalistische firma’s, die
hun investering moeten zien terug te verdienen en die verder vooral uit zijn op voordeel voor
de aandeelhouder. Open biotech brengt de levenswetenschappen meer in het publieke
domein, waar meer maatschappelijke en culturele waarde ontwikkeld kan worden.
Cambia is een Amerikaanse onderzoeks-ngo, die onder meer gefinancierd wordt
door het Bill en Melinda Gates Fonds. CambiaLabs ontwikkelt en distribueert nieuw
biotechnologisch onderzoek onder de BiOS (Biological Open Source) license. Een
voorbeeld is TransBacter, een methode waarbij bacteriën worden ingezet om genen
van buiten in het genoom van een plant te plaatsen. De methode is ontwikkeld om
bacteriologische genentransplantatie beschikbaar te maken voor veel meer instituten en
landen, zonder inbreuk te hoeven maken op bestaande, zwaar beschermde patenten.
Tito Jankowski en Josh Perfetto zijn twee leden van de tot op heden vooral in Californië
opererende DIYbio and garage biotechbeweging. Op Kickstarter, de Amerikaanse
crowdfundingservice zetten ze een voorstel voor de ontwikkeling van een open source
PCR desktopmachine34 die rond de 400 dollar moet gaan kosten, waarmee elke hacker
thuis DNA kan kopiëren – een biohackers development kit.
Aan het MIT wordt al jaren gewerkt aan het produceren van een bibliotheek van open
gestandaardiseerde, uitwisselbare biologische DNA-componenten35: BioBricks, waarmee
micromachines gebouwd worden die in levende cellen kunnen werken. In de bibliotheek
staan bijvoorbeeld de onderdelen die
je nodig hebt voor het maken van een
Coliroid: een bacterieel systeem dat naar
een andere stand switcht als het wordt
blootgesteld aan rood licht. Het werkt
met een biosynthetische sensor die een
veldje van bacteriën laat werken als een
biologische film, zodat de projectie van
een patroon van licht op de bacteriën een
chemische afbeelding produceert in een
resolutie van 100 megapixel per vierkante
inch. MIT organiseert jaarlijks de iGEM34] www.kickstarter.com/projects/
competitie: de internationale genetische
930368578/openpcr-open-source-		
machinecompetitie. Dit is een wedstrijd
biotech-on-your-desktop
voor studenten die zich bezighouden 
35] http://partsregistry.org/Main_Page
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met synthetische biologie. Bij de wedstrijd
worden studententeams uit de hele wereld
uitgedaagd om een micro-organisme
te voorzien van nieuwe biologische
bouwstenen, de BioBricks. Deze BioBricks zijn
stukken DNA waarmee het micro-organisme
een bepaalde ontworpen functie kan
vervullen. Op 11 november 2010 was een
team van de TUDelft finalist in deze wedstrijd,
met een olieafbrekende bacterie.36
Leven wordt in de bovenstaande
voorbeelden opgevat als een aantal
productietechnieken, uitgevoerd in
de open standaard DNA. Artefacten
gedocumenteerd in DNA zijn kopieerbaar
en dus deelbaar, bewerkbaar en kunnen
worden gerecontextualiseerd – dat is het
expliciete idee achter bijvoorbeeld BioBricks.
Hier vallen de grote formele
overeenkomsten op tussen BioBricks en
FabLab (of tussen DNA en digitale code).
Maar leven bestaat niet alleen uit DNA,
en de focus op communicatie via digitale
standaarden laat hier ook grote delen
van de niet-digitale werkelijkheid buiten
beeld vallen (net als in het gedigitaliseerde
design). Daarom zijn er ook ontwerpers37
die niet proberen DNA te hacken, maar
die synthetisch leven bijvoorbeeld in de
vorm van protocellen onderzoeken: DNAloze microstofwisselingetjes die zichzelf
in stand kunnen houden, waarschijnlijke
voorlopers van biologisch leven. Dat is
onderzoek dat niet compleet digitaal te
standaardiseren is, maar dat uiteraard wel
met de inzet van het netwerk gedeeld,
verbeterd en versneld kan worden.

36]http://www.tinyurl.com/teamigem
37]Dr. Rachel Armstrong bijvoorbeeld,
www.ted.com/fellows/view/id/43
en onderzoeker Sheref Mansy
http://www.smansy.org/doku.php.

Klaas Kuitenbrouwer werkt als programma
manager bij Virtueel Platform, waar hij
onderzoekt, schrijft en evenementen organiseert
voor crossdisciplinaire kennisuitwisseling en
talentontwikkeling in digitale cultuur.
Hij geeft les in media theorie en relationeel
ontwerpen op de Rietveld Academie en de
Master Editorial Design van de Hogeschool voor
de Kunsten Utrecht. Daarnaast is hij bassist en
spelbedenker bij kunstenaarsband Oorbeek, en
co-curator van Becoming Transnatural.

Klaas Kuitenbrouwer –
oktober/november 2010. 

By: Virtueel Platform On: 18/11/2010 At: 15:38

In deze tekst verkent Klaas Kuitenbrouwer welke waarden de komst
van het digitale netwerk heeft toegevoegd aan culturele produktie,
welke waarden er verloren (kunnen) gaan, en ook waar de verwarring
ontstaat in de vertaalslag van de ene manier van produceren naar
de andere. Dit is een schets van de stand van zaken in Nederland
aan het eind van het eerste decennium van de 21ste eeuw.
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Verschillende soorten cultuur werden gemaakt in verschilende,
tamelijk afgezonderde produktieketens. Doordat ze digitale
technieken zijn gaan gebruiken en zijn gaan communiceren met
gedeelde standaarden, zijn verschillende culturele produktiewijzen
meer op elkaar gaan lijken. Ze ontwikkelen zich bijna onvermijdelijk
in de richting van meer open processen, waaraan op verschillende
manieren kan worden deelgenomen, met de
voor- en nadelen die daar bij horen. Deze
processen kunnen hun inhoud en methoden
via het netwerk ook makkelijker delen dan
voorheen. Dit heeft consequenties voor de
rol van makers, de rol van het publiek en
voor de functie van culturele instellingen.
Deze ontwikkeling is op dit moment
heel actueel in de praktijk van
produktontwerp, waar digitale fabricage
machines de mogelijkheden van het
netwerk op spannende manier uitbreiden.
Ook beginnen de open netwerk processen
voet aan de grond te krijgen in de
Wat heeft Klaas nog
context van genetisch ontwerpen.
meer te vertellen?
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Studio Roosegaarde creëerde samen met twee modeontwerpsters
wearables in de vorm van bijzondere jurken van e-foil die dankzij het
materiaalgebruik onder bepaalde omstandigheden transparant worden.
V2_, Studio Roosegaarde, Maartje Dijkstra en Anouk Wipprecht
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fablab
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Het Fablab is een genetwerkte werkruimte die in verbinding staat met
andere Fablabs in de wereld. In de Fablab staan een standaardset van
vier digitale fabricage machines waarmee gebruikers snel prototypes
van allerlei soorten ontwerpen kunnen maken.
Fablab Amsterdam, hosted by Waag Society

virtueelplatform.nl / uplabs

uplabs QR
park Reader
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Loop gewapend met een smartphone over het Westergasfabriekterrein
en ontdek via borden met QR-codes allerlei bijzonderheden over het
gebied en de gebouwen.
Urban Park Laboratorium

virtueelplatform.nl / innlautomatiek

nationale
automatiek
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Trek een alledaags object uit de muur en leer op persoonlijke wijze
over de Nederlandse geschiedenis.
Nationaal Historisch Museum, Mediamatic, Twentse Welle

virtueelplatform.nl / animaatje

Animaatje
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Creative Learning Lab ontwikkelde een systeem met infraroodpen
waardoor in de zandbak spelen nu ook interactief kan.
Creative Learning Lab, Waag Society
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Documenteren
en archiveren
in een digitaal
tijdperk
In dit artikel

Archive
2020

ASCII

Blast
Theory

WayBack
Machine

Play-Out

Door: Ine Poppe en Annet Dekker
Op: 07/12/2010 Om: 09:58

Hoe duurzaam is digitale kunst?
Ine Poppe sprak met Annet
Dekker over de uitdaging dat
veel avantgarde digitale kunst
niet of nauwelijks bewaard is
gebleven. Hoe kunnen deze
werken van de ondergang
gered worden?

Websites hielden op te bestaan,
verdwenen na een aantal jaar van het
internet, omdat de makers de website
niet hadden geüpdatet door sterfte van
de maker, omdat de gebruikte software
verouderderde of omdat ze al weer 
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met iets anders bezig waren. Links
bleken onvindbaar of waren niet meer
geldig. Kunstzinnige websites werden
daardoor onvolledig en niet meer geheel
toegankelijk. Techniek verandert en
innoveert. Kunstenaars die actief waren in
een sociale omgeving als Palace in 1995,
hebben in zekere zin pech gehad. Bijna
niemand weet meer wat er mogelijk was
met Palacesoftware en waar deze online
omgeving allemaal voor ingezet werd.
Ik herinner me dat ik een van de eerste
online theaterstukken in Palace zag.
Active World, een voorloper van Second
Life, presenteerde in 1998 al grote
beeldhouwexposities met 3D-modellen,
schaalmodellen van overigens vrij klassieke
beelden. Er waren ook bijeenkomsten met
dichters, waar werk werd voorgelezen
voor wie met de juiste coördinaten
online was. Kunstzinnige uitingen gaan
natuurlijk door, ook op vernieuwde,
hedendaagse platforms, al zijn deze nogal
moeilijk vast te leggen, zeker als er een
actief online publiek bij betrokken is. In
hoeverre is het zinnig om dingen die nu
gebeuren vast te leggen voor later? Is
dat wenselijk? En welke culturele uitingen
leg je wel vast en welke niet? Kortom:
hoe leg je daar criteria voor aan?

Veel kunstwerken zijn
alleen maar te zien op
oude computers. Wat
moet je met een CD-ROM
of een voorloper hiervan,
of een grote floppydisk
die je niet meer kunt
afspelen?

Een ideaal archief
Voor Virtueel Platform organiseerde Annet
Dekker bijeenkomsten en presentaties
over archivering. Tijdens een van deze
evenementen, Archive 2020, haalde
Dekker een quote uit een Wired-artikel aan:
'Forget Storage, if you want files to last, try
movage'. Vergeet opslaan. Als je wilt dat
bestanden bewaard blijven, overweeg ze
continu te verplaatsen. De auteur Kevin
Kelly, hoofdredacteur en oprichter van het
tijdschrift Wired, beschrijft dat als volgt: 'In,
out, in, out. Copy, move, copy, move.' De
titel van de bijeenkomst, Archive 2020,
refereert aan twee dingen: 2020 is een
willekeurig jaartal waarin het internet zoals
we dat nu kennen, niet meer bestaat.
Wenselijk is archivering van wat nu speelt
en wat er sinds de opkomst van het internet
eind jaren tachtig plaatsvond. 2020 is ook
een knipoog naar de letterlijke betekenis
van 2020 in de oogmeetkunde, het
‘perfecte zicht’. Dat geeft aan dat er een
duidelijke strategie gezocht moet worden

om, vanuit bestaande en nieuwe methodes,
een 'ideaal archief' te bewerkstelligen.
Tijdens een gesprek met Dekker blijkt hoe
complex het thema van archivering is.
Als curator en onderzoeker van digitale kunst
stuitte Dekker op een enorm breed veld, dat
gedeeltelijk zijn wortels heeft in verschillende
andere, inmiddels klassieke kunstvormen
zoals performance- en conceptuele kunst.
Een van de kernbegrippen om het terrein
af te bakenen is 'born digital', een term die
verwijst naar materiaal dat digitaal geboren
is, digitaal ontstaan is, en niet noodzakelijk
een analoog equivalent heeft, of een
originele bron die analoog is. Deze term
verdient wellicht uitleg met een voorbeeld,
want het gaat hier dus niet om oude media
die gedigitaliseerd worden om bewaard te
blijven voor het nageslacht, maar om kunst
die vanaf het begin digitaal is. Soms zijn
dat projecten die ontstaan zijn vanuit een
netwerksituatie. 
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In Canada was robotkunstenaar Norman
White al voor de opkomst van het internet
betrokken bij de voorloper ARPA-net. Hij
vroeg een aantal bevriende kunstenaars
met deze nieuwe technologie te
experimenteren. Op bulletinboards (de
zogenaamde digitale prikborden) postten
White en zijn vrienden gedichten, brieven
en ASCII- tekeningen. Men reageerde op
elkaar, als in een kettingbrief. Ook werkten
zij aan mailartprojecten, niet analoog
maar digitaal, door elkaar documenten
toe te sturen via de computer en elkaars
documenten te bewerken en vervolgens
weer door te sturen.
ASCII-art is een goed voorbeeld van hoe
techniek zich ontwikkelt: voor de eerste
computers waren er nog geen kant-enklare tekenprogramma's beschikbaar.
Die software was nog in ontwikkeling. De
behoefte om zich toch in beeld uit te
drukken bleek zo groot dat creatieven
met het toetsenbord in de hand aan
het tekenen sloegen. ASCII-art is een
kunstvorm waarbij afbeeldingen worden
samengesteld uit enkel tekens, cijfers,
letters en symbolen. Vooral in nietgrafische omgevingen, zoals e-mail, sms
en chat maar ook op oude terminals,
wordt deze techniek gebruikt om tekst

van eenvoudige illustraties te voorzien. Er
is ook een groep mensen die als hobby
zeer uitgebreide ASCII-art maakt. Stel
je gedetailleerde tekeningen voor die
creativiteit en geduld vereisen. Inmiddels
zijn er online talloze applicaties te vinden
die automatisch ASCII-tekeningen
genereren. Deze ascii art generators
genereren tekst in verschillende stijlen.
ASCII-art is gedeeltelijk gearchiveerd en te
vinden op diverse websites. In Nederland
vonden meerdere projecten plaats met
ASCII-art. In Paradiso zag ik midden jaren
negentig een project van mediakunstenaar
Walter van der Cruijsen - later betrokken bij
onder andere ZKM in Karlsruhe - die oude
analoge supermarktkassa's had opgekocht.
Bij binnenkomst in Paradiso kon je een
foto van jezelf maken met een webcam,
die via een oldschoolcomputer het beeld
omzette in ASCII-tekens. Vervolgens werd je
portretfoto door een oude kassa uitgeprint
en had je een kassabonnetje waarop je
gezicht in tekens te zien was.
Ook een ander ASCII-project bleef me
goed bij. Het vond plaats tijdens het hackerfestival Hacking in Progress (HIP) in 1997,
waar de eerste live webcam ASCII-plaatjes
uitzond vanuit een tent, zodat je een
overzicht had van het kampeerterrein 
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Jodi, Jet Set Willy (Screenshots), 2001-2002
Van origine is Jet Set Willy een videogame uit 1984 voor de Sinclair ZX Spectrum Computer.
Jodi heeft de originele BASIC source code aangepast, waarbij het principe en de besturing
van de game is behouden, maar de scherm afbeeldingen variëren van ASCII kunst tot
Mondriaan stijl abstractie.

waarop dit alternatieve festival plaatsvond. Zo kon je zien wie er langsliep, weergegeven
met tekens. Deze livebeelden van letters, symbolen en cijfers waren via de website
van HIP te bekijken. Inmiddels zijn de oude supermarktkassa’s verdwenen. De software
waarmee de projecten gerealiseerd zijn, draait niet meer op een moderne computer. De
website van HIP is nog wel bereikbaar, maar de ASCII-webcam - destijds zo cool, omdat
het live was en het 1997 was - is nergens meer terug te vinden. Deze voorbeelden laten
zien hoe lastig en complex het is om alleen al een onderwerp als ASCII-art te archiveren.
‘Digital Dark Age’ of nieuwe documentatiestrategieën
Dekker bevestigt dat veel verloren gaat en is gegaan. Ook omdat de eerste artistieke
experimenten vaak niet als kunst gezien werden. Ze werden uitgevoerd door nerds en
geeks als hobby om uit te testen wat er zoal mogelijk was, zoals het hierboven genoemde
project op het hackerfestival HIP. Naast kunstenaars experimenteerden veel mensen uit
het bedrijfsleven voor hun plezier met digitale technieken. Dekker probeerde makers uit
de begindagen van het web te achterhalen. Wie waren het en wat maakten ze? Vaak
bleek dat een lastige taak. Maar even lastig was het om oude werken weer te laten zien.
Veel kunstwerken zijn alleen maar te zien op oude computers. Wat moet je met een cdrom of een voorloper hiervan, of een grote floppydisk die je niet meer kunt afspelen?
Veel mediakunst staat op oude dragers en is niet meer te bekijken met hedendaagse
apparatuur. Digitale kunst, meent Dekker, gaat maar een aantal jaar mee. Wat betekent
dat, als er niet wordt gearchiveerd, ons digitale geheugen verdwijnt en we in een ' Digital
Dark Age' belanden?
Dekker verdiept zich daarom in documenteren van deze vergankelijke werken. De
termen documenteren en documentatie worden gebruikt in diverse museale contexten
en komen van het Latijnse woord docere, wat 'leren, laten zien (tonen) en informeren'
betekent. In het Latijn betekent dat zowel een instructief als cognitief proces, ook wel
geformuleerd als een 'demonstratie of instructie van een bepaald principe of idee'. In
veel kunstorganisaties en musea worden kunstwerken geconserveerd. Het werk wordt
zo goed mogelijk in de originele staat gehouden. De inhoud, betekenis en context
van het werk en een beschrijving van de acties die nodig zijn om het werk kunnen
bewaren, worden allemaal nauwkeurig gedocumenteerd. In de klassieke context is
dit meestal objectgebonden. Een voorbeeld is de beschrijving van een schilderij of
een beeldhouwwerk, waarin de maker, het materiaalgebruik en het tijdstip van het 
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ontstaan worden vastgelegd. Stel je een beschrijving van diverse verflagen voor, of een
beschrijving van de elementen waaruit een beeldhouwwerk bestaat. Voor digitale kunst
ligt dit anders. Het is complexer. Dekker legt uit dat documenten in de vorm van teksten,
video's, screenshots, foto’s en handleidingen in sommige gevallen meer over een werk
vertellen dan het object, het kunstwerk zelf. De Engelse performancegroep Blast Theory
onderzoekt in hun werk maatschappelijke vragen die bijvoorbeeld te maken hebben met
vertrouwen (vertrouw je een vreemde?), interactie (in hoeverre ga je een band aan met
een medespeler die je fysiek niet ontmoet?) en wisselwerking tussen de online en offline
wereld (communiceer je anders in een virtuele omgeving?). De betekenis en invloed
die nieuwe technologieën zoals virtuele werelden, mobiele telefoons, gps-systemen, live
participeren en gamestrategieën hebben op communicatie, staan centraal in hun werk.
Hun 'spellen', liveperformances, hebben daarnaast vaak hedendaagse politieke thema's
als uitgangspunt. Bij dit soort complexe werken volstaat het niet de gebruikte objecten te
tonen en te beschrijven. Deze oude conserveringsmethode werkt niet meer – men moet
het kunstwerk in een context plaatsen en zien. Documentatie van deze kunstprojecten
geschiedt dan ook anders. Het is complexer
dan de documentatie van een traditioneel
kunstwerk.
Dat veel digitale kunst niet los te zien is van
de context waarin het plaatsvindt, is voor
Dekker de reden waarom ze het werk van
de performancegroep Blast Theory aanhaalt
als voorbeeld om een andere manier van
archiveren en documenteren te bepleiten.
Blast Theory heeft video's van hun werk op
het internet geplaatst die meer zijn dan
alleen documentatie. In deze video's wordt
geprobeerd ook de sfeer weer te geven
waarin mensen elkaar ontmoeten en met
elkaar samenwerken, zodat je niet alleen het
project zelf ziet maar ook de intensiteit en
interactie. Deze video's zijn geregisseerd, er is
nagedacht over hoe de inhoud en de vorm
van het kunstproject zo helder mogelijk is over
te brengen aan een publiek dat de ervaring
van het spelen en meemaken niet deelt. 

Belangrijkste is uiteindelijk
dat, naast het vele discussiëren over criteria en
over wat en hoe dingen
gedaan moeten worden,
er uiteindelijk gewoon
gedocumenteerd gaat
worden.
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Jim Bumgardner and Mark Jeffrey, The Palace, Time Warner's Palace Group, 1995
The Palace is een software programma die toegang geeft tot online grafische chat omgevingen
waarbinnen gebruikers met elkaar kunnen communiceren via grafische avatars die geplaatst
zijn op een grafische achtergrond.
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Op deze manier kunnen we het werk over
vijftig jaar misschien niet naspelen, maar
kunnen we wel het belang en de betekenis
van het werk in zijn tijd achterhalen.
Internet archiveren
Een van de eerste pogingen om websites
te archiveren stamt uit 1996. Internet
Archive, een non-profitorganisatie in San
Francisco, met als doel kennis te ontsluiten
via een internetbibliotheek, creëerde de
WayBackMachine. Dit online archief gaat
terug tot 1996 en bevat nu meer dan 100
terrabytes en 10 miljard webpagina's. De
WayBackMachine slaat momentopnamen
van websites op, zodat je oude versies van
websites kunt volgen en vergelijken. Zo kun
je dezelfde website zien in augustus 2000,
februari 2002 en januari 2005, waardoor
zichtbaar wordt hoe de vormgeving en
functionaliteit van de site zich hebben
ontwikkeld. Het aantal pagina's dat wordt
opgeslagen, is echter beperkt en kan
per jaar nogal verschillen. Afbeeldingen
zijn niet altijd opgeslagen en de datum
waarop de momentopname gemaakt is,
wijkt nog wel eens af van de daadwerkelijke
datum. Ondanks de kanttekeningen en
onvolledigheid is dit een lovenswaardig
initiatief. Een ander belangrijk, institutioneel,
initiatief dat Dekker aanhaalt, komt van The
British Library, een club die al sinds 1662
archiveert. Momenteel staat een archief
gepland van videogames die in GrootBrittannië zijn geproduceerd. Paul Wheatle,
digitaal erfgoedexpert van The British Library,
meent dat er al veel retrocomputerspelletjes
verloren zijn gegaan. “De game-industrie ziet
niet de waarde van het bewaren van eigen
computerspellen. Als je praat met mensen
uit de branche, komen er horrorverhalen
naar boven van halfvergane spellen in oude
dozen. “Ergens in de kelder heb ik nog wel
Manic Miner voor de ZX Spectrum, ik moet
wel even zoeken.” Wat geldt voor de gameindustrie, geldt helaas ook voor digitale kunst.

Als je praat met mensen
uit de branche, komen er
horrorverhalen naar
boven van halfvergane
spellen in oude dozen.
Ergens in de kelder heb ik
nog wel Manic Miner voor
de ZX Spectrum, ik moet
wel even zoeken”.

In Nederland zijn ook een paar belangrijke initiatieven te noemen. Onder andere V2_,
een kunstorganisatie in Rotterdam die zich instituut voor instabiele media noemt, deed in
2003 onderzoek naar een methode om digitale werken te documenteren. V2_ gebruikte
hierbij een conceptueel model om dergelijke installaties te beschrijven en vast te leggen.
De nadruk lag op het beschrijven van de onderzoek- en ontwikkelingfase waarin de
hard- en software van dat moment wordt beschreven, de uitkomsten worden getest
en gepresenteerd, waarbij uiteindelijk alles wordt samengebracht in een specifieke
omgeving. Helaas is dit project niet meer verder uitgewerkt. 
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Blast Theory, Ulrike and Eamon Compliant, 53ste Biennale Venetië, 2009
Ulrike and Eamon Compliant is een virtuele game van waarheid en consequentie gebaseerd op
de levens van de twee ongerelateerde politieke activisten Ulrike Meinhof en Eamon Collins.
Deelnemers spelen het karakter van Meinhof of Collins en worden via een mobiele telefoon
gevraagd beslissingen te nemen terwijl ze zich bewegen door de straten van Venetië.

Een ander langlopend project is Play Out, een samenwerkingsverband van verschillende
musea voor hedendaagse en mediakunst, onder de paraplu van Stichting Behoud
Moderne Kunst (SBMK). De eersteonderzoeken waren vooral gericht op het bewaren
van videokunst, maar vanaf 2011 wordt digitale kunst in Nederlandse musea onder
de loep genomen. Een aantal interessante archiveringsinitiatieven op het internet lijkt
op dit moment afkomstig van kunstenaars. Deze initiatieven proberen op verschillende
manieren online collecties in stand te houden. De strategieën variëren van samenwerken
met universiteiten om digitale houdbaarheid te onderzoeken tot online netwerken
opzetten om de draagkracht en kennis over de werken te vergroten. Kunstenaars en
kleine organisaties nemen zelf het heft in handen om te voorkomen dat digitale kunst
verloren gaat. In het gesprek met Dekker komen projecten van verschillende in Nederland
werkzame mediakunstenaars aan bod, zoals Mouchette, een website gemaakt door
het dertienjarige meisje Mouchette, alter ego van kunstenaar Martine Neddam. Een
andere mediakunstenaar is Debra Solomon, die met de eerste webcamtechnologieën
experimenteerde met een online superheldin. Het duo JODI, Joan Heemskerk en Dirk
Paesmans, maakt ASCII-projecten en blaast oude games nieuw leven in. 

pagina 93 van 104

Sommige webgerelateerde projecten vragen om
publieksparticipatie. Deze kunstprojecten zijn complex
omdat ze bijvoorbeeld werken met bezoekersbijdragen
of met ingewikkelde onderwerpen zoals spam, of
spelen met basisprincipes van sociale netwerksites,
zoals het momenteel voor Facebook ontwikkelde spel
Naked on Pluto van Dave Griffiths, Aymeric Mansoux
en Marloes de Valk. Juist dit soort projecten valt niet
volgens oude methoden te archiveren. Het belangrijkste
is uiteindelijk dat naast de vele discussies over criteria
en over wat en hoe dingen gedaan moeten worden,
er uiteindelijk gewoon gedocumenteerd gaat worden.
Het zinnigst blijkt uiteindelijk het gewoon te doen,
waardoor oplossingen zich vanzelf zullen aanreiken.
Gewoon beginnen, dingen vastleggen voordat er
nog meer tussen onze vingers in de vergetelheid raakt
en we - in het beste geval - onze kelders moeten
gaan uitspitten en - in het slechtste geval - tweede- of
derdehandswinkels moeten gaan afspeuren. 

Annet Dekker is onafhankelijk
curator en onderzoeker.
Haar interesse gaat vooral uit naar
de invloeden van nieuwe media,
wetenschap en populaire cultuur
op kunst en vice versa.
Tegenwoordig is ze werkzaam
als webcurator voor SKOR en als
onderzoeker op het gebied van
'Born Digital art in the collections
of Dutch Museums' voor het SBMK,
Virtueel Platform en DEN.
In 2009 heeft ze samen met
Annette Wolfsberger aaaan.net
opgezet. Op dit moment
organiseren zij het Artist in
Residence programma van
het Nederlands Instituut voor
Mediakunst (NIMk) en produceren
zij Funware, een internationale,

By: Virtueel Platform On: 18/12/2010 At: 14:26

reizende tentoonstelling in 2010
en 2011 over 'fun in software'

Afgelopen jaar vond een aantal evenementen
plaats met ‘oude’ digitale kunstwerken. Een
daarvan was de reizende tentoonstelling
Funware. Is het ‘fun’ om te werken met
software, en hoe ziet die fun er uit? Hoe
ontwikkelt dit vakgebied zich en hoe gaan
(en gingen) kunstenaars hiermee aan de haal?
Een tentoonstelling van softwarekunst was
in Nederland te zien bij MU in Eindhoven.

(curator Olga Goriunova).
Sinds 2009 werkt zij aan haar
PhD bij het Centre for Cultural
Studies (Goldsmiths, University of
London) over strategiën voor het
documenteren van net art, onder
supervisie van Matthew Fuller.
http://aaaan.net

Annet Dekker en Annette Wolfsberger waren
betrokken bij de productie en opbouw. Ze
stuitten daarbij op essentiële problemen
zoals de houdbaarheid van digitale kunst.
Oude vragen bleken nog steeds relevant, zoals
hoe plaats- en contextgebonden een digitaal
kunstwerk is. En heeft het eigenlijk wel
zin om computerschermen die websites tonen,
museaal te maken? En zo ja, hoe doe je dat
dan? Daarnaast waren er nieuwe vragen: hoe
vertoon je een werk waarvan de oorspronkelijke
hard- en software niet meer voorhanden zijn?
Kun je oude software op een andere manier
laten zien, of moet je oude werken opnemen
met video om de werking te tonen? En in
hoeverre is de ‘oorspronkelijke’ context
van een werk van belang bij de vertoning van
een kunstwerk? Deze vragen staan niet op
zichzelf en vormden voor Virtueel Platform
al eerder aanleiding om aandacht te vragen
voor de toekomst van digitale kunst.

Ine Poppe publiceert sinds
midden 90-er jaren over
digitale cultuur, technologie
en kunst hoofdzakelijk voor
NRC-Handelsblad. Dit artikel is
geschreven op persoonlijke titel.
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I Archive 2020 vond plaats in samenwerking met Digitaal

Links:

Erfgoed Nederland (DEN), Erfgoed Nederland (EN) en
Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) in mei 2009.

Blast Theory:
II Virtueel Platform heeft in 2010 uitgebreid onderzoek

http://www.blasttheory.co.uk

gedaan naar de werkwijze van Blast Theory. Onderdeel zijn de
verschillende documentatiemethoden die de groep gebruikt.
Voor meer informatie zie: http://www.virtueelplatform.
nl. Voor een uitgebreide beschrijving van verschillende

Martine Neddam:

documentatie technieken en het belang voor digitale kunst

http://www.neddam.org

zie: Dekker, Annet (2011) Enjoying the Gap. Saba, Cosetta,
Julia Noordergraaf, Barbara Le Maitre and Vinzenz Hediger
(eds.) Preserving and Exhibiting Media Art: Challenges and

Mouchette:

Perspectives. Amsterdam: University Press.

http://www.mouchette.org

III Participanten in de komende derde fase van Play Out
zijn: Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven; De Appel,

Debra Solomon:

Amsterdam; Boymans van Beuningen, Rotterdam; Groninger

http://debrasolomon.com

Museum, Groningen; Instituut Collectie Nederland, Rijswijk;
Kröller-Müller Museum, Otterlo; Nederlands Instituut
voor Mediakunst, Amsterdam (inclusief Lijnbaan Centrum

Naked on Pluto:

Rotterdam, Montevideo en Time Based Arts Amsterdam);

http://naked-on-pluto.net

Rijksakademie, Amsterdam; Stedelijk Museum, Amsterdam;

en http://pluto.kuri.mu

Centraal Museum, Utrecht; Frans Hals Museum, Haarlem,;
Gemeentemuseum Helmond; V2, Rotterdam; Noord Brabants
Museum, Den Bosch; SCHUNK*(voorheen Stadsgalerij), Heerlen.

Internet Archive:

Onderdeel van de derde fase is een onderzoek in 2011 naar

http://www.archive.org

de kwantiteit en kwaliteit van born digital kunstwerken in
de collecies van bovenstaande musea. Dit onderzoek wordt
ondersteund door de SBMK, Virtueel Platform en Digitaal

Runme.org:

Erfgoed Nederland (DEN).

http://www.runme.org

V2_:
http://www.V2.nl

SBMK:
http://www.sbmk.nl

DEN:
http://www.den.nl

EN:
http://www.erfgoednederland.nl

NIMk:
http://www.nimk.nl

Wat heeft Ine nog meer
te vertellen?

Annet Dekker:
http://aaaan.net
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fig. 6 (Transmitter)

Summary
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The role of
digital media
in urban design
In this essay, Martijn de Waal reflects on the overlaps between urban design and digital
media. Over the course of the last decade technologies such as mobile telephony, GPS
navigation, mobile Internet and sensor technology have influenced the ways in which
we move through the city and experience the space around us. But, according to De
Waal, the interest of spatial designers in these technologies lags significantly behind their
development. Indeed, says De Waal, the consensus among designers is that although
digital media does have specific consequences on the way spaces are used it does not
necessarily influence the design of these spaces.
Although De Waal accepts this line of reasoning, he has identified three important
overlaps between digital media and urban design, the first being the use of digital
technology in the process of urban design. Architects have been working with Computer
Aided Design (CAD) for some time now. In addition, over the last few years digital
media has played an increasing role in collecting and storing data that can then be
incorporated in the design process. The data collected from mobile telephones and
GPS systems reveal how people interact with a city and could be extremely interesting
to urban designers. Furthermore, digital media is also being employed in several current
projects as a way to involve the public in the design process, for example by deploying
social media.
There is a second overlap in the design of physical spaces. Urban designers would be
wise to take advantage of new practices emerging from the ways in which city-dwellers
use digital technologies. Another aspect to consider is the actual way in which technology
is integrated into physical design. For example, integrating screens in a facade means the
building is no longer static, but that its form – or at least its atmosphere – can be changed.
This led De Waal to the concept of interactive architecture, i.e., architecture that responds
to its surroundings. This approach enables the emphasis to be placed on architectural
spaces that automatically respond to users’ requirements, or spaces that offer visitors more
accessibility to various types of interaction.
The third overlap occurs in the design of the urban experience, which is no longer a
traditional task of the architect, having become the domain of software developers and
interface designers who shape the use of spaces. An example is the designing of locative
media that enables us to tailor our use of a city to suit our personal preferences.
As De Waal concludes, urban design is becoming an interdisciplinary field, where the
primary issue of how spatial design and media design can enhance each other will
prevail for the foreseeable future. 
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An experiment
in the Hilversum
jungle
In this essay, Syb Groeneveld reviews a number of facts about transmedia in the light of
the current discussion about the future of national Dutch broadcasting services and the
role e-culture performs within it.
Groeneveld starts by examining the implications transmedia could have on the non-fiction
world, particularly when it comes to games. He argues that in the next few years the socalled digital native generation will use online games (also known as Alternate Reality
Games, ARGs) to play a greater role in determining issues relating to the environment,
health, education, politics and economics. More and more parties – including
broadcasting corporations and their programme makers – are seeking narrative forms
that satisfy this ‘requirement’ of digital natives by merging non-fiction and daily life using
transmedia.
Groeneveld believes this underscores the need for new research into transmedia, and new
applications. He considers the distinction made by the Netherlands Arts Council between
form, context and transformational research as important. Transformational research,
which requires the uptake and upscaling of experiments in wider and more meaningful
collaborations, is of particular importance. Although a transmedia strategy could contribute
to this, it rarely happens in practice. Most productions from Hilversum, the Netherlands’
broadcasting hub, are still linear. Groeneveld contends that the few exceptions to this rule
show that even limited experimentation can lead to surprising results.
Programme makers are still hesitant about transmedia, especially in these times of
cutbacks and slashed budgets. Nevertheless, Groeneveld thinks the new media legislation
of 2008 provides the answer. This legislation clearly states that the public broadcasting
company has a duty to provide content using all available means. Groeneveld believes
that the ruling VVD party’s political position that public broadcasting corporations
cannot develop new activities on the Internet must be mistaken. Time-slot financing is
another obstacle to initiating transmedial projects. This procedure restricts broadcasting
companies to specific time slots and fixed budgets. Frequently, these budgets do not
allow for transmedial designs, resulting in the production of programmes or programming
with linear formats.
In conclusion, Groeneveld makes five recommendations for a more experimental and
innovative media landscape. Firstly, the public broadcasting service has to take up a new
network task, which would involve cooperating with the e-culture sector on transformative
transmedial projects. Secondly, the debate about the boundaries between public and
commercial media providers must be encouraged by initiating collaborative experiments
in transmedia productions between social organisations and public broadcasters.
Thirdly, the evaluation criteria for experimental media services should focus on reaching
target groups rather than general audiences. Fourthly, publicly financed projects
(and their content) should be made available to the public, possibly by means of a
Creative Commons licence. Finally, the Netherlands needs to improve its standing in the
international audiovisual production market. 

fig.7 (Transmedia)

fig.8 (DNA printer)
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Open Culture,
Open Design,
Open Life
In this essay Klaas Kuitenbrouwer reflects on the production of culture, design and life
respectively as these take shape in the current networked environment. Each of these
three areas has made the transition from a relatively closed, sequential system of
production to the open network.
Kuitenbrouwer starts by discussing the effects of this transformation on the production of
culture, where he differentiates between three added values of the network, the most
prominent being the possibility to participate. Each phase in the process of cultural
production that can result in the creation of digital artefacts can – as far as the digital
components are concerned – in principle take place in the network, and thus gain a
public, or open, aspect. This means that, in principle, other technologically equipped
participants in the network can engage in each of these phases. Kuitenbrouwer
characterises the second added value as cross-medialisation. The convergence of different
types of technology enables the publication of the same material in different channels and
platforms and thus serves a variety of target groups. The third important added value that
flows directly from the technical reality of the network is the ability to (re-)contextualise. This is
expressed in the interactive, responsive quality of the network for the end user.
Kuitenbrouwer believes that as well as reflecting on added values we should consider
lost values, such as the material aspects associated with redundant technologies as
well as the loss of centralised control. And this gives Kuitenbrouwer cause to reflect on
‘poorly defined values’. Notions such as authorship, uniqueness and autonomy that are
traditionally associated with art are more difficult to locate and identify in a network.
The cultural economy must therefore be re-evaluated and understood anew. Put briefly,
Kuitenbrouwer maintains that we are in the midst of a lengthy transition between two
different value systems that are based on very different technological foundations.
Kuitenbrouwer also investigates the practice of product design, where transferral to
the network in the field of open design is currently a hot issue. Kuitenbrouwer identifies
three ‘producers’, or domains, of design where the concept of open design is presently
applicable: industrial production, professional product designers, and hobbyists.
According to Kuitenbrouwer, open design holds most significance for professional design.
The distinction between design professionals and hobbyists is becoming blurred. Designs
are shared and distributed within the network. This phenomenon is also being driven by
the wider availability of advanced manufacturing equipment such as laser cutters and 3D
printers, which are becoming less expensive by the day. Using these digital manufacturing
tools, designer objects can be made entirely in digital networked sequences, according
to open standards. Kuitenbrouwer concludes, however, that the limitations of materials
used in production will mean that in practise the design process will not be fully digitised.
In conclusion, Kuitenbrouwer examines the field of life sciences, which is also rapidly
being absorbed into the participatory, contextualising and standardising regime of the
digital network. Life here is understood as a number of production techniques, executed in
open standard DNA. Here too, according to Kuitenbrouwer, it is the growing availability of
inexpensive digital production machines, and network effects, that will bring life sciences
into the public domain. 
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DOCUMENTING
AND ARCHIVING
IN THE DIGITAL AGE
In this interview Ine Poppe asks Annet Dekker about her experiences with, and the current
situation in, the area of digital art preservation. Much digital art has not been or has only
partly been preserved. Among the many examples are websites that have simply ceased
to exist or have been modified. Furthermore, changes to underlying techniques used to
create the art works have made them incompatible with current technical standards. This
raises many issues, especially when it comes to exhibiting ‘old’ digital works. How can a
work be displayed if the original hardware and software are no longer available?
Annet Dekker organises meetings and presentations for Virtueel Platform that highlight
these types of pressing questions about archiving. It became clear during the discussion
with Dekker that the issue of archiving is extremely complex, not least because it is an
enormously broad field. ‘Born digital’ is a core concept that is employed to somewhat
delimit this field. The term ‘born digital’ refers to material that is created purely in the digital
domain, and thus does not have an analogue equivalent. A frequently cited example
of born digital works is ‘ASCII art’, because it demonstrates perfectly the complexities of
archiving digital works. The software used to create ASCII projects in the 1990s does not
run on modern computers.
Dekker maintains that much has been lost, partly because early artistic experiments are
often regarded more as a hobby than as art. A great deal of media art is stored on old
carriers and cannot be viewed with modern equipment. According to Dekker, because
digital art only survives for a few years, our digital memory will disappear if no archiving
takes place, and we will find ourselves in a ‘Digital Dark Age’. These are some of the
reasons why Dekker focuses on documenting these ephemeral works. In some cases,
documentation – in the form of texts, videos, screenshots, photographs, manuals and so
forth – actually conveys more about the artwork than the piece itself.
It is essential that a work is contextualised using documentation. The process of
documentation should therefore be carried out in a different way to how it is done with
traditional art. An example is recording a work on video with the specific intention of
using the footage as part of the archival documentation, much as the performance
group Blast Theory has done. These videos are produced with a director, which means
that careful consideration has gone into how the content and form of a project can
best be conveyed, so that the significance of the work at the time it was created can be
understood in the future.
Several important initiatives in the Netherlands do focus on preserving digital art works,
including those by V2_, Institute for the Unstable Media, or the Play Out project, a
collaborative effort involving a number of Dutch museums. The most interesting archiving
initiatives on the Internet appear to be the work of artists and small organisations. To
expand the knowledge base, various approaches are used to maintain online collections
by, for example, collaborating with universities or setting up online networks.
In conclusion, the most important point is that in addition to the many debates about
criteria and how archiving should occur, the best approach is to simply start documenting
the works. Solutions will present themselves along the way. 

fig.9 (Organ)
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