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Het Marinemuseum in Den Helder is
ondergedoken. 
Daarvoor is de nieuwe tentoonstel-
ling ‘Onderzeeboten!’ verantwoor-
delijk. Gelukkig mag de avontuurlijk
ingestelde museumbezoeker mee
om af te dalen in de wondere
wereld van het varen onder de zee-
spiegel. 
De tentoonstelling laat zien hoe de
onderzeeboot zich van een primitief
vaartuig ontwikkelde tot een
geducht en geavanceerd aanvals-
wapen.

zelfs de eerste eeuw vol. Op 21
december 1906 werd de eerste
Nederlandse onderzeeboot Luctor et
Emergo in dienst gesteld. 
Anno 2006 leveren Nederlandse
onderzeeboten, vaak in het geheim,
een bijdrage aan militaire missies.

Moetwil en van Dijk zelf was gerui-
me tijd in Den Helder ondergedo-
ken om de verantwoordelijkheid
voor levering en installatie van alle
audiovisuele apparatuur op zich te
nemen.
Een greep:

• omdat de expositieruimte nogal omvangrijk is, is gekozen voor een 100Volt
audioversterkingssysteem. Hierdoor blijft de kabeldikte naar de luidsprekers 
beperkt en blijft een goede geluidskwaliteit gewaarborgd. De geluidseffec-
ten staan op een onderhoudsvrije MP3 speler. De opstelling functioneert
geheel automatisch.

• ook voor een grootbeeld videoprojectie met veel omgevingslicht draait 
Moetwil en van Dijk de handen niet om. Een lichtsterke, stationaire video-
projector zorgt voor voldoende lichtopbrengst, ook omdat ook de video-
bestanden niet kunnen slijten dankzij de MPEG speler met geheugenchip. 
Dankzij het besturingssysteem functioneert ook deze apparatuur automa-
tisch.

• in de expositie is een cilinder geplaatst die door een optische illusie groter 
lijkt. Moetwil en van Dijk installeerde met videoprojectoren en gesynchroni-
seerde Mpeg spelers een cirkelvormige videoprojectie met het interieur van 
een duikboot.

• Moetwil en van Dijk realiseerde periscoopsimulaties met kleine TFT
videomonitoren, Mpeg spelers en spiegels. 

• verder leverde en installeerde Moetwil en van Dijk nog tien TFT video-
monitoren met Mpeg spelers en 2 plasmaschermen eveneens met Mpeg-
spelers.

Opdrachtgever:
Marinemuseum Den Helder i.s.m. Architectenbureau Jowa Amsterdam

De wens om zich in een boot onder
water voort te bewegen is al eeu-
wenoud. In 325 voor Christus laat
Alexander de Grote zich enkele
ogenblikken in een glazen ton
onder water zakken om naar een
walvis te kijken.
Uitvindingen en prototypes van
onder anderen Leonardo da Vinci,
Cornelis Drebbel en John Holland
volgen.
De tentoonstelling maakt duidelijk
dat de ontwikkeling voortduurt. In
Nederland maken we op het gebied
van de stalen flippers dit jaar 
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levert professionele audiovisuele apparatuur en
verzorgt uiteenlopende presentaties.

Maatwerk is ons specialisme.

Of het nu gaat om de levering van een beamer, het
verzorgen van een eenvoudige presentatie of een
groot interactief project met combinaties van beeld,
geluid, licht, projecties en speciale besturingen…..bij
Moetwil en van Dijk bent u altijd in beeld.

PRODUCTEN
- advies, verkoop en onderhoud audiovisuele

apparatuur:
• beamers en toebehoren (o.a lampen en 

bevestigingssystemen)
• plasmaschermen, videomonitoren, data-

monitoren, touchscreens, LCD displays en 
projectieschermen

• solid state video, solid state audio en DVD 
spelers

• audio- en luidsprekersystemen, (draadloze) 
microfoonsystemen

• overheadprojectoren en diaprojectoren
• licht en lichtstuursystemen
• interactieve zuilen, computers, besturings-

systemen, custom made elektronica
• modificaties en interfaces
• supplies

- productie van (interactieve) audiovisuele 
presentaties

- facilitaire diensten zoals Mpeg encoding, 
DVD Authoring en Mastering en het overzetten 
van film en video op geheugenkaart

Moetwil en van Dijk

Moetwil en van Dijk is diep in de aard-
korst gedoken. Geologisch Museum
Hofland in Laren heeft daar een spec-
taculaire interactieve wereldkaart
aan overgehouden.
Amateurgeoloog Lucas Hofland had
niet durven dromen dat de na zijn
overlijden in 1969 aan de gemeente
Laren nagelaten zwerfstenencollectie
het startsein zou zijn voor een heus
museum. 
In de afgelopen jaren is de collectie
uitgebreid door diverse aanwinsten
en schenkingen. Maar het museum
heeft nu de blik op de wijde wereld
gericht. Een geologische wereldkaart
van ongeveer 3 bij 2 meter wordt op
de muur geprojecteerd. Met een druk
op de knop kan de bezoeker zelf de
geheimen van deze virtuele kaart
ontsluieren.
Dat gaat heel eenvoudig. Met behulp
van geprojecteerde trefwoorden en
een aluminium druktoetsenpaneel 

Terra Maris, letterlijk ‘land van de
zee’, is hét museum voor natuur en
landschap van Zeeland. Eigenlijk ver-
telt de naam ‘Zeeland’ het verhaal al
een beetje: zee en land hebben in
Zeeland door de eeuwen heen een
even boeiende als natte strijd gele-
verd. 
De mens probeerde de grillige natuur
van de Delta te bedwingen en dat
leverde veel inpolderingen op. Maar
de golven lieten zich niet zomaar
beteugelen. In de loop van de eeu-
wen werden meer dan honderd dor-
pen door het woeste water van de
kaart geveegd. 

Het verhaal van geven en nemen van
land en water wordt in Terra Maris
levendig en levensecht verteld.
Moetwil en van Dijk realiseerde
onder meer in twee tentoonstellings-
zalen verschillende automatisch aan-
gestuurde video- en computerprojec-
ties. Hoogwaardige stationaire video-
projectoren met groothoek objectie-
ven laten aan twee kanten van het-
zelfde scherm beelden zien van land
en zee, ondersteund door quadrafo-
nisch effectgeluid.

Eeuwen van ZeeuwenEeuwen van Zeeuwen 

worden een multimediacomputer en
videoprojecties aangestuurd. De
museumgast waant zich in no time
een aardrijkskundige. De onderste
steen komt boven want weetjes en
feiten over vulkanen en breukvlakken
kunnen in een handomdraai tevoor-
schijn worden getoverd.

Twee synchrone MPEG 
spelers met slijtagevaste 
geheugenchip zorgen 
voor probleemloze 
weergave. Dankzij een besturings-
systeem functioneert alle apparatuur
automatisch, zelfs rekening houdend
met de verschillende openingsuren
en de zomer- en wintertijd.
Daarnaast leverde en installeerde
Moetwil en van Dijk een beamer met
Mpeg speler waarmee een kustlijn-
animatie wordt geprojecteerd. Ook
hier staat het programma op een
geheugenchip waardoor er geen slij-
tage ontstaat bij het afspelen van de
videobestanden. 

Een andere videopresentatie met een
32-inch videomonitor, Mpeg speler
en luidsprekerdouche biedt de
bezoeker de mogelijkheid een video-
presentatie te bekijken die, met
behulp van infrarooddetectie, auto-
matisch start als de bezoeker langs-
loopt. Ook enkele interactieve PC
toepassingen zijn door Moetwil en
van Dijk gerealiseerd. De monitoren
zijn publieksbestendig en het touch-
screen is ook nog spatwaterbestendig!

Opdrachtgever: 
Buro Kloeg bv Bunnik en DJO (Donald
Janssen Ontwerpers) Den Haag

Geïnteresseerd in onze vorige nieuwsbrieven? 
Wij sturen ze u graag toe of kijk op onze website. 

Moetwil en van Dijk was verantwoor-
delijk voor het hele project:
• produktie van de software
• encoderen van de films
• programmering van het computer-

systeem
• levering en installatie van de video-

projector, de multimedia computer, het
aluminium inbouwbaar druktoetsen-
paneel en een extern aansluitpaneel 
voor aansluiting van een notebook.

Opdrachtgever: 
Geologisch Museum Hofland, Laren

De onderste steen bovenDe onderste steen boven


