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ECONOMIE
Talking Traffic en
Microsure in race
als Nationaal Icoon
Voor de tweede keer benoemt
het ministerie van Economische
Zaken dit jaar ‘Nationale Iconen’. Twee van de tien finalisten
komen uit Zuidoost-Brabant.
Peter Scholtes
p.scholtes@ed.nl
Eindhoven/Helmond

Talking Traffic uit Helmond en
Microsure uit Eindhoven maken
kans op de titel van Nationaal
Icoon. Ze zijn doorgedrongen tot
de finale van de verkiezing voor
meest baanbrekende innovatieve
technologieën, een initiatief van
het ministerie van Economische
Zaken. De tien finalisten presen-

teerden zich gisteren op het ministerie, in aanwezigheid van minister Henk Kamp.
Talking Traffic is een project
van AutomotiveNL in Helmond,
waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen nieuwe applicaties
ontwikkelen om de capaciteit van
de weg beter te benutten. Dat gebeurt door communicatie tussen
voertuigen onderling en met de
weg. Onder meer op de A58 is een
test uitgevoerd. Partners in dit project zijn onder meer Rijkswaterstaat, NXP, de TU/e en Prodrive
Technologies.
Microsure is een op de TU/e ontwikkelde robot voor microchirurgie. Chirurgen kunnen daarmee

䊱 Directeur

Carmen van Vilsteren van Microsure (links) en directeur Maurice Geraets van Talking
Traffic-partner NXP presenteerden zich gisteren op het ministerie van Economische Zaken.

veel preciezer operaties uitvoeren.
Het eerste exemplaar hiervan
wordt getest in het Maastricht Uni-

versitair Medisch Centrum.
In oktober wordt bekend wie
van de finalisten zich Nationaal

Icoon mag noemen. Bij de eerste
verkiezing, in 2014, werden vier
iconen benoemd.

Historisch type stoel staat model
voor de nieuwe Heritage Fauteuil
Eenpitters
In de rubriek 'Eenpitters' vertellen
mensen over hun zelfstandig
bestaan. Waarom maken ze die
keuze en hoe doen ze het?
Opgave via economie@ed.nl
De Eindhovense kunsthistoricus
Bart Assies realiseert zijn ultieme droom: een zelf ontwikkelde
collectie stoelen gebaseerd op
historische modellen. De verkoop verloopt via de website
www.heritagefauteuils.com,
maar proefzitten kan in Eindhoven in gebouw Plan B, een voormalig Philips-pand aan de Hurksestraat.
Hanneke van den Nieuwenhof
h.vdnieuwenhof@ed.nl
Eindhoven

Niet iedereen beslist direct na zijn
afstuderen dat hij voor zichzelf
wil beginnen. Soms is het een geleidelijk proces. En soms kom je
op een punt waarop je denkt: ‘Als
ik mijn droom nog wil verwezenlijken, is het nu of nooit!’
Zo ging het bij Bart Assies (54)
uit Eindhoven. Na zijn studie
kunstgeschiedenis in Groningen
had hij zijn zinnen gezet op een
baan in de categorie kunst en cultuur. Ondanks het beperkte aantal
banen en grote aantal kunsthistorici leek dat goed te lopen. Hij
werkte een paar jaar voor een museum en daarna in een centrum

uitgevoerd worden met poten en
bekleding naar keuze. „Heritage
Fauteuils biedt een consistente
historische collectie, maar pretendeert geen historisch overzicht te
zijn”, benadrukt Assies. „Ik heb er
zelfs een modern tintje aan gegeven. Want je kunt alle stoelen krijgen in diverse kleuren ribfluweel.
Naast andere stoffen natuurlijk.”

voor de kunsten. Maar met de afnemende overheidsbijdragen
werd het aantal banen in de kunstsector ingekrompen. En nadat Assies nog een jaar op de pr-afdeling
van een groot bedrijf had gewerkt,
besloot hij in 2005 voor zichzelf te
gaan werken als tekstschrijver en
journalist. Hij schreef over kunst,
architectuur, tuinen en interieurs.
„Een leuke tijd”, zegt Assies.
„Maar in die jaren groeide ook het
besef dat ik niet alleen graag een
goed verhaal wilde schrijven,
maar ook graag zelf iets wilde creëren. Tijdens mijn studie was ik al
zeer geïnteresseerd in toegepaste
kunst en historische interieurs.
Het leek me altijd leuk om daarin
iets te gaan doen.”

In Engeland is de
revival van die
historische stoelen
al volop aan de gang

Collectie
Toen Assies door de crisis met
pijn in zijn hart zijn schrijversimperium zag afbrokkelen en noodgedwongen zijn dagen vulde met
uitzendwerk, zag hij tevens een
kans om zijn droom te verwezenlijken. Van zijn salaris legde hij
een bedrag opzij. Met het geld van
een privé-investeerder was dat genoeg startkapitaal om een collectie fauteuils te ontwikkelen gebaseerd op historische modellen.
„Directe aanleiding was dat
mijn moeder een dergelijke stoel
wilde hebben, maar die nergens
in Nederland kon vinden. Uiteindelijk hebben we hem uit Engeland moeten halen. Daar is de revival van die historische stoelen al
volop aan de gang. Dat zette me
aan het denken”, zegt Assies.
In Frankrijk haalde hij het eerste frame van een stoel uit 1870.
Daar zijn de andere stoelen van afgeleid. „Ik ben zelf gaan tekenen.
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Assies in een van zijn fauteuils in zijn ruimte in Eindhoven.
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Die tekeningen zijn door een
vriend uitgewerkt in een computerprogramma, zodat een meubelfabriek er mee aan de gang kon”,
legt Assies uit. „Nu heb ik 120 beukenhouten casco’s. Rompen noe-

men ze dat in vakterm. Die worden door een topstoffeerder afgebouwd zodra er een bestelling binnenkomt.” De collectie omvat zes
modellen, die in prijs variëren van
1500 tot 2200 euro. Elke stoel kan

Hoewel Assies zich eerst wilde beperken tot een prachtige webwinkel heeft hij nu een ruimte gehuurd in gebouw Plan B op het
Eindhovense industrieterrein De
Hurk. Hier kan hij de modellen
showen aan potentiële klanten. In
de toekomst wil Assies zijn collectie verder uitbreiden, maar zich
ook richten op de verkoop van antiek en de inrichting van complete interieurs. Als voorbeeld noemt
hij de Belg Axel Vervoort. „Hij is
begonnen als antiquair en nu ontwerpt hij ook zelf dingen. Ik wil
me niet met hem meten, maar hij
is een groot voorbeeld voor me.”
Hoewel Assies pas net is begonnen, heeft hij al een paar stoelen
verkocht. „Maar ik zit nu in een
branche die ik eigenlijk nog niet
ken. In eerste instantie moet ik
het hebben van family, friends and
fools. De laatste categorie heb ik
nog niet ontmoet”, lacht Assies.
„Mensen die mijn fauteuils kopen, zijn natuurlijk niet gek!”

