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63.072.000 minuten in 30!63.072.000 minuten in 30!
Velen zouden hun hoofd erover breken:
hoe breng ik ruim een eeuw geschie-
denis van een wereldstad tot leven?
Een vruchtbaar huwelijk tussen creativi-
teit en techniek doet echter wonderen.
De nieuwe expositie ‘Stad van
Rotterdammers’ in het Schielandshuis
levert sinds eind september 2003 het
bewijs. In het museumtheater komt in
een strak geregisseerde show van 30
minuten zo’n 120 jaar Rotterdamse
geschiedenis voorbij met behulp van
objecten, blow-ups van foto's, film- en
geluidsfragmenten. De dynamiek van
de stad is voelbaar in dit museale
theater. Unieke technische hoogstandjes
maken mogelijk dat iedereen zich echt
midden in het historische Rotterdam
waant. De bezoeker waant zich geen
bezoeker meer, hij maakt écht in het
nu deel uit van het Rotterdamse verle-
den. 

Het verhaal start in 1880, het moment
waarop de ontwikkeling van
Rotterdam tot metropool begint, en
volgt de stad in haar veelbewogen
recente geschiedenis. 
Van de groei tot wereldhaven en de
stedenbouwkundige vernieuwingen
na het bombardement tot de toene-
mende culturele diversiteit van de
afgelopen jaren.

Ook de Rotterdamse ‘prehistorie’
komt aan bod. In een aparte ruimte
wordt in een luxe, schouwburg-achti-
ge setting op acht grote schermen
rondom de bezoekers een compilatie
van films geprojecteerd die de bezoe-
kers meevoert naar het Rotterdam
van vóór 1880. Meer hierover in de
volgende nieuwsbrief.

Moetwil en van Dijk adviseerde en
verzorgde de levering en installatie
van dit voor Nederlandse musea unie-
ke samenspel van audiovisuele en
multimedia technieken. De appara-
tuur staat zó afgesteld dat de tech-
niek de bezoeker als het ware onge-
merkt bij de hand neemt op een reis
door de tijd.
Daarvoor integreerden Moetwil en
van Dijk onder meer een combinatie
van videogrootbeeldprojecties op
opzichtschermen, videomonitoren en
surroundsound sets.

Opdrachtgever:
Historisch Museum Rotterdam 
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Huishouden? Een fluitje van een cent!
Tenminste, als je de reclame moet
geloven. Het verschil tussen de
gedroomde en de echte werkelijkheid
is het uitgangspunt voor de tentoon-
stelling ‘Het geluk van de huisvrouw’
in het Historisch Museum Rotterdam.

Hier worden de verlei-
dingen van de reclame
en de nuchtere praktijk
van alledag naast
elkaar gezet. 
Stoffen, zuigen, was-
sen, strijken. Het leven
van een huisvrouw
ging niet over rozen.
Tot ver in de jaren
zestig moest het huis-

houden volgens een rigide patroon
worden uitgevoerd: maandag wasdag,
op dinsdag strijken en verstellen en
vrijdag de wekelijkse schoonmaak-
beurt in huis. In de reclames is het
geploeter nauwelijks zichtbaar. Maar
zo zwaar als vroeger is het niet meer. 

Met dank aan de
wasmachine, de
droger en allerlei
andere vernuftige
apparaten. 
Ons advies: laat
het huishouden
voor wat het is en
ga eens kijken in
het Schielandshuis

hoe anderen dat deden en doen.
Moetwil en van Dijk verzorgde de
levering en installatie van de appara-
tuur voor de geïntegreerde presenta-
ties. Onder meer grootbeeldprojecties
op opzichtschermen en videomonito-
ren voor bewegend beeld.

Opdrachtgever:
Historisch Museum Rotterdam 
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Andere Moetwil en van Dijk projecten

voor grote en kleine projecten
Moetwil en van Dijk levert een totaalpakket
op het gebied van professionele audiovisu-
ele en multimedia presentatietechnieken.
Moetwil en van Dijk adviseert, verzorgt pre-
sentaties en levert technische apparatuur op
maat.
Bij Moetwil en van Dijk kunt u terecht voor
zowel één enkel apparaat als een complete
interactieve presentatie.

PRESENTATIES
- (interactieve) DVD- en computer-

presentaties
- banddia- en fotopresentaties, klank- en 

lichtspelen
- speciale mixed media effecten 
- facilitair (editen audio, scannen dia’s/2d) 

APPARATUUR
verkoop, verhuur, technische service

- video, dvd, dia, audio
- (multimedia) computers
- elektronica-op-maat 

(ontwerp en productie)
- besturingssystemen
- modificaties en supplies

Moetwil en van Dijk

Het had een
primeur moe-
ten worden:
een door came-
ra’s geregis-
treerde live-
bevalling! Daar
was zelfs SBS6
nog niet op
gekomen.

Maar in dit unieke geval mocht zelfs
de gespecialiseerde techniek van
Moetwil en van Dijk niet baten. Een
reconstructie.
Al jaren poogt men in Diergaarde
Blijdorp de prachtige Amoerpanter te
fokken.
Het dier wordt in zijn natuurlijke
omgeving erg bedreigd, vandaar dat
enkele dierentuinen proberen de ver-
menigvuldiging achter hekken te sti-
muleren.
In Blijdorp stuitte dat op problemen.
Beoogd vader Bogan viel tot drie keer
toe de potentiële moeder Nouschka 

Helaas, na verloop van tijd bleek de
buik van Nouschka toch niet de
gewenste vorm aan te nemen. Het
wachten is nu op een volgende
poging. Voor het geval dàt is er een
prachtige installatie aanwezig.

Moetwil en van Dijk installeerde de
benodigde techniek, waaronder een
17.4-inch TFT monitor met video-
ingang in een op maat gemaakte
behuizing.

Opdrachtgever: 
Diergaarde Blijdorp / Rotterdam

aan, in plaats van haar van bruikbaar
zaad te voorzien.
Maar dankzij kunstmatige inseminatie
werd Nouschka alsnog bevrucht.
Althans, dat hoopte men. Moetwil en
van Dijk installeerde “met gevaar voor
lijf en leden” een heus camerasysteem
in het kraamhol. Zo konden bezoekers
en verzorgers live getuige zijn van een
uniek moment.

Het geluk van de huisvrouwHet geluk van de huisvrouw

opdrachtgever
Stedelijke Musea Gouda / Gouda
project
productie plasmapresentatie verzorgd. Via zes
drukknoppen kunnen bezoekers kiezen uit
zes verschillende presentaties. Levering portable
videoprojector. 

opdrachtgever 
Bezoekerscentrum Oisterwijk / Oisterwijk
project
inrichting technische infrastructuur filmzaal /
overzetten film op dvd.

Schijnzwangere panter?Schijnzwangere panter?

opdrachtgever
Museum Natura Docet / Denekamp
project
installatie en update klank- en lichtspel rond
stegosaurus.

opdrachtgever
Marinemuseum / Den Helder
project
productie audiopresentatie en levering appa-
ratuur. De presentatie start automatisch als de
bezoeker de ruimte betreedt (infrarood
detectiesensor).


