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Een boek zegt meer dan 1.000 woorden …

Herman Finkers





Forward to Basics



1.
het fygitale tijdperk



De Dulle Griet (Pieter Brueghel sr. - 1563)



fygitaal





Amazon Books (USA)



Volvo C-360 (Zweden)

https://www.youtube.com/watch?v=Mlh-_hoNLaI





“Lezen op papier gaat zo’n 
10% vlotter dan lezen op 

een digitale drager.” 

internationaal academisch 
kennisplatform E-read



“De haptische ervaring van 
papier en de fascinerende 
eeuwigheidswaarde van 
het gedrukte maken van 

het papieren boek gewoon 
de perfecte leesmachine.” 

Lisa Kuitert, hoogleraar 
boekenwetenschap UVA (NL)



“Op een beeldscherm is 
het lezen van langere 

teksten moeilijker; het is 
lastiger zich het gelezene 

te herinneren en de 
emotionele inleving is 

schraler.” 

internationaal academisch 
kennisplatform E-read



2.
gen tonic



Gen α
Gen Z

Gen Y
Gen X

Master Boomers

Builders

Babybloomers





https://www.youtube.com/watch?v=AzWK-x5WlXk



WE



WE



baby- 
boomers

me-topia



me-topia

millennials



we-topia

millennials



we-topia



Hoe meer we delen, des te meer we hebben.

we-topia



Car-2-Go (Europa)



“Het aantal gebruikers van 
commerciële autodeel-platformen in 

de EU in 2011 was ca. 700.000.  
Dit aantal was in 2017 ca. 12 miljoen 
en wordt eind 2020 op 15 miljoen 

geraamd.” 

Frost & Sullivan (2017)



“Tussen 1995 en 2018 daalde het 
aantal uitgereikte nieuwe rijbewijzen 

in België met 22%.” 

Census Bureau USA



5G Culture (UK)

https://youtu.be/iMbTjiP9kjo



Naked Boys Reading (UK, D, USA, Canada)



A.I.



algorithm is a dancer



algorithm is a dancer

Choreografie van numerieke codes.



Tomato Sorting Robot https://www.youtube.com/watch?v=Bur5g2rvXog



HSBC Bank (UK)



Oops, I dropped the lemon tart - Osteria Francescana (Modena, Italië)



serendipiteit



3.
resonantie



1563

De Toren Van Babel - Pieter Bruegel sr



echokamers



echokamers



Svart Powerhouse Hotel (Snøhetta, Noorwegen)

resonantie



Het in dialoog treden met de natuur, met mensen, 
met culturen, met kunst.

resonantie



The World Piece (Momondo, UK)

https://www.youtube.com/watch?v=0L48Ab4W8m0



4 momenten van resonantie : 

(1) moment van aanraking, van ontroerd worden 
(2) moment van zelf-efficiëntie, van zichtbare en deelbare emotie 

(3) moment van zelfcorrectie en transformatie 
(4) moment van onbeschikbaarheid en onvoorspelbaarheid 



“Resonantie is het antwoord op grote structurele problemen in 
tijden van hyper-individualisering, keuzeverlamming en FUD.” 

Hartmut Rosa (socioloog)





Hospitality is about 
a very human trait of empathy!



herman@nxt.be

mailto:herman@nxt.be



