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Er komen steeds meer mensen in deze grote, gedimde ruimte, bijna de hele tijd. Ik ben me daar erg 
bewust van. In het begin stromen er veel mensen binnen, maar uiteindelijk vindt iedereen een plekje, 
of loopt rustig rond. Ook voorbij de tafels met felle lampjes. Toen ik zelf de ruimte binnen kwam, was 
het opeens erg donker. Maar nu ik eraan gewend ben geraakt, is er genoeg licht om te lopen. Dat lopen 
van mensen wordt meer, naarmate de muziek langer voortduurt, maar het is niet storend. 
Het geluid lijkt niet over iets specifieks te gaan. Het is soms hard, maar vaak ook zacht. Niet zo zacht, 
dat ik niks meer hoor. Anderen gaan ook op zoek naar andere vormen van het geluid, in de akoestiek 
van de ruimte. Daar zijn we van tevoren ook voor uitgenodigd. Net als dat we dichterbij de kunstenaar 
mogen komen, om te zien hoe hij bezig is. Er wordt niet gepraat door de mensen, omdat het hier gaat 
over het geluid. Daarom is het ook niet erg dat mensen voor elkaar staan, omdat het beeld niet het 
belangrijkste is. 
De akoestiek van de ruimte wordt ook beïnvloed door werk van een andere maker, die heel veel 
zandzakken aan de randen van de kerk heeft geplaatst. De boxen waar het geluid uit komt, zijn 
daarachter geplaatst, naar de buitenkant van de kerk. Daardoor weerkaatst het nog meer. Nog meer in 
de oudheid en grootsheid van de kerk, waar twee houten tafels op de stenen vloer staan. En in het 
midden van de ruimte staan grote kandelaren met zwak licht, waardoor de donkere delen nog groter 
lijken.  
Op die tafeltjes – aan de zijkant, maar wel als middelpunt – staat ook licht. En apparatuur, een bak met 
water waar een grote paddenstoel in drijft, een instrument met cimbalen en naast de tafel een 
muziekstandaard waar takjes op liggen. De champignon en de takjes zijn iets levends, een contrast met 
alle elektronica. Dat is ook de klank; natuurlijk door de materialen en ruis door de mechanismen waar 
ze door getransporteerd worden. 
De structuur die wordt aangehouden is als volgt: Eerst wordt de tafel met de champignon ‘bespeeld’. 
Het begint zacht, een spel met klank en water-achtig geluid. Dan wordt het steeds harder en uiteindelijk 
blijft er een zachte toon achter. Tijdens die toon wisselt de kunstenaar van tafel en begint een spel met 
de ijzeren platen en cimbalen, samen met steentjes, takjes en zijn eigen handen. Die beweegt hij op de 
plaat, die hij ook van zijn plek afneemt en weer neerlegt. Het geluid wordt steeds luider en er wordt aan 
verschillende knoppen gedraaid, maar daardoor hoor ik niet veel verschil. Uiteindelijk wordt het weer 
zachter en dan is het stil. 
De maker is zo enthousiast over het elektronische aspect, dat hij er graag meer over wil vertellen. De 
paddenstoel is geladen met heel erg kleine golfjes elektriciteit. Die vergroot hij en daar reageert hij op 
in zijn handelen. Zo laat hij zich leiden door iets buiten hem en bouwt daar een bepaald gevoel mee op. 
Hij vertelt dat het voor hem als composer fijn is, maar soms als publiek moeilijker verteerbaar door de 
abstractie die het oplevert. Maar het hoeft niet mooi te zijn.  
Dat laat me de vraag stellen of ik het stuk leuker zou vinden, als ik zelf met de materialen zou mogen 
experimenteren. In dit proces klinkt voor hem de term ‘performance’ niet helemaal goed, hij ziet het 
meer als sculpturen van geluid maken. Maar performen is denk ik wel wat hij doet. Met de muziek als 
belangrijkst en meest aanwezig, maar met hem ook duidelijk aanwezig en als aantoonbare bron. En 
verandert dan ook het werk, of is dat nog steeds hetzelfde? Dat durfde ik niet te vragen. Wel of de 
uitkomst minder belangrijk is dan de werkwijze, waarop hij negatief antwoordde. Hij wil graag uitleggen 
hoe het allemaal werkt, zodat er geen mysterie over ontstaat. Misschien dat hij daarom ook mensen 
uitnodigt om dichterbij te komen, als hij aan het werk is. Hij laat zich door hen niet afleiden en lijkt 
precies te weten wat hij aan het doen is, maar het script vertelt niet precies elke handeling.  
 
Dit concert was erg vroeg en alles om de kerk heen is nog aan het opstarten. Maar wij zitten met z’n 
allen al middenin iets. Het gebouw zelf zorgt ook al voor een bepaalde afzondering van wat er buiten is, 
maar door de muziek die is te horen, wordt dit moment bijna tijdloos. Ik heb naast deze afzondering 
echter geen moment nagedacht over de religieuze waarde die het stuk zou kunnen krijgen. Door het 
licht en de installatie om ons heen, is het gebouw zelf ook een stuk minder zichtbaar. Het werk past wel 
heel goed op deze plek. Er kan door deze ruimte – die anders is dan normale musea – misschien weer 



anders worden gekeken naar dingen. Het stuk is ook niet gebonden aan hoe muziek zou moeten klinken, 
of aan de pop-cultuur van vandaag. Daarom is het ook moeilijker verteerbaar voor veel mensen. 


