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VOORWOORD

G E L U I D - T I J D - R U I M T E

Sinds 2001 bestaat de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek: een initiatief ter

gelegenheid van ons 55-jarig jubileum. De prijs benadrukt de relatie tussen beeldende

kunst en ingenieurswerk. Beide vakgebieden kunnen niet bestaan zonder innovatie en

creativiteit. Inmiddels kent de Kunst+Techniek-prijs in 2009 haar achtste winnaar: de

geluidskunstenaar Edwin van der Heide.

De onafhankelijke jury heeft Edwin van der Heide voorgedragen op grond van zijn

unieke plaats binnen de nieuwe media in de beeldende kunst. Van der Heide maakt

installaties waarin de parameters geluid-tijd-ruimte, het componeren met klank en met

ruimtelijke ervaringen centraal staan. Zijn installaties worden met grote regelmaat in

binnen- en buitenland tentoongesteld.

De Kunst+Techniek-prijs bestaat uit een bedrag van 15.000 euro, een publicatie in

boekvorm en een tentoonstelling. Eerdere winnaars zijn Theo Jansen, Felix Hess, Giny

Vos, Marnix de Nijs, John Körmeling, Gerrit van Bakel en Lawrence Malstaf. Wij zijn er

trots op Edwin van der Heide aan deze lijst toe te mogen voegen. In het werk van Van

der Heide herkennen wij de discipline, volharding en originaliteit, die nodig zijn bij het

verwezenlijken van complexe ideeën.

directie Witteveen+Bos
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JURYRAPPORT

G E L U I D A L S A R C H I T E C T U U R

‘The spatial properties of a medium in relation to the human body - Explorations of

the electromagnetic and acoustical space’. Dat was de titel van de lezing, die Edwin

van der Heide in februari 2009 voor het Sonic Arts Research Center in Belfast heeft

gehouden. Een kernachtige titel, die een goede samenvatting geeft van wat hem in

zijn werk drijft, maar ook klinkt als een natuurkundig practicum. Dat klopt, want bij

Van der Heide gaan theoretisch onderzoek en praktische toepassingen van de

elektromagnetische en akoestische ruimte, de ruimten van licht en geluid, consequent

en naadloos samen.

Geluid bestaat uit trillingen die meestal door lucht worden verplaatst en door het

gehoororgaan worden waargenomen. We kunnen golflengtes opvangen die variëren

tussen vijftien meter (laagste tonen) en anderhalve centimeter (hoogst waarneembare

frequentie). Edwin van der Heide is geïnteresseerd in hoe die lengtes zich verhouden

tot de menselijke maat en de ruimte waarin we bewegen. De titels van zijn werken:

Soundnet, Wavescape, Sound Modulated Light, Pneumatic Sound Field, The Speed

of Sound en Spatial Interferences, zijn in dit verband vaak verhelderend. In The

Speed of Sound, een installatie die de kunstenaar ontwikkelde voor een leegstaand

waterreservoir in Prenzlauerberg in Berlijn, worden geluiden in de ruimte geregistreerd,

getransformeerd en in dezelfde ruimte teruggestuurd. De vervormingen, vertragingen

en ruimtelijke verbindingen van dat geluid zijn deel van een door tijdseenheden

bepaald proces. Het geheel kan worden gezien als een compositie voor de ruimte. De

crux is de verdubbeling, de vertaalslag dat de ruimte versterkt wordt weergegeven

door de ruimte zelf.
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Bij de installatie van Sound Modulated Light is sprake van een omkering. Het werk

bestaat uit een omgeving waarbinnen geluid niet akoestisch wordt weergegeven,

maar door licht wordt getransporteerd. Ook modulatie, een begrip dat zowel naar

muziek als naar radiogolven verwijst, is hier van toepassing. Iedere lamp in deze

ruimte is via een modulator aan een soundtrack gekoppeld. De compositie is verspreid

in afzonderlijke tracks over de verschillende lampen. Afhankelijk van de positie van de

ontvanger worden een of meerdere lichtsignalen opgevangen en via een koptelefoon

in geluid omgezet. In die transformatie van bewegingsregistraties naar licht, beeld en

geluid schuilt onmiskenbaar het innovatieve technische brein van Van der Heide.

In de interventies en installaties wordt geen kant en klare compositie uitgevoerd waar

je op afstand naar kunt luisteren. Het passief toehoren wordt maar beter vermeden.

Daarentegen wordt de actieve beschouwer zowel ontvanger als veroorzaker. Door zijn

aanwezigheid in het werk is hij de bespeler van een instrument. De deelnemer heeft

ongewild en al dan niet ongemerkt, invloed op het geluid dat hij opvangt. Het geluid

dat niet de ruimte wordt ingestuurd, maar door (gedragingen in) de ruimte wordt

voortgebracht, komt veelvuldig in het oeuvre voor. Van der Heide prepareert op een

unieke wijze ruimtes tot klinkende omgevingen door er sensoren en eigenhandig ont-

wikkelde programmatuur in aan te brengen, die geluidsgolven aansturen. De architec-

tonische ruimte is een instrument geworden. Dit is waar hij zelf spreekt over ‘Sonic

Architecture’.

Edwin van der Heide begon zijn studie met Muziektechnologie aan de Hogeschool

voor de Kunsten in Utrecht in 1988, de stad waar tot twee jaar daarvoor het beroemde

Instituut voor Sonologie was gevestigd. In 1989 stapte hij over op de studie Sono-

logie die aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag werd gegeven en waar hij in

1992 afstudeerde. Sonologie is de wetenschap van de muzikale klank en synoniem
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met soniek, een begrip dat staat voor seriële, experimentele, met name elektronische

muziek. Een sonoloog is een deskundige op het gebied van de eigenschappen van

het geluid. In die laatste beschrijving is de aanduiding van muziek al naar de achter-

grond verdwenen. Maar als je de noten en de melodie weglaat, betekent dat nog niet

dat het niet meer om muziek en compositie gaat. Het draait allemaal om geluid en

interactie, om punt en interval, signalen in het tijdsdomein en het frequentiedomein.

Edwin van der Heide heeft een hecht oeuvre opgebouwd. Hij werkt met de kernbegrip-

pen geluid, ruimte en interactie. In alles onderzoekt hij de verschillende benaderingen

van sonificatie, visualisatie en tactilisatie van data. Door zijn innovatieve constructies

worden eigentijdse muziek, beeldende kunst en architectuur op scherpzinnige wijze

met elkaar verbonden. Hiermee neemt hij een unieke plaats in binnen de nieuwe

media in de beeldende kunst. De jury heeft besloten om op grond van deze kwalifica-

ties Edwin van der Heide voor te dragen als winnaar van de Witteveen+Bos-prijs voor

Kunst+Techniek 2009, een voordracht die door Witteveen+Bos ten volle is aanvaard.

De jury van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek

Andrée van de Kerckhove, voorzitter

Mirjam Kuitenbrouwer

Marten Minkema

Arjen Mulder
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The Speed of Sound, Singuhr Hörgalerie. Großer Wasserspeicher, Berlin, Germany, 2007
Ground plan Großer Wasserspeicher
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JURY REPORT

S O U N D A S A R C H I T E C T U R E

‘The spatial properties of a medium in relation to the human body - Explorations of

the electromagnetic and acoustical space’ was the title of a lecture that Edwin van

der Heide gave at the Sonic Arts Research Center in Belfast in February 2009. The

concise title encapsulates what drives him in his work, but it also sounds like a

practical lesson in physics. That is actually correct, because Van der Heide

consistently and seamlessly amalgamates theoretical research and practical applica-

tions of electromagnetic and acoustical space, i.e. the spaces of light and sound.

Sound consists of vibrations that usually travel through the air and are picked up by

hearing organs. We can pick up wavelengths varying between 15 metres (lowest

tones) and one-and-a-half centimetres (highest perceptible frequency). Edwin van

der Heide is interested in how these lengths relate to the human dimension and the

space in which we move around.

The titles of his works - Soundnet, Wavescape, Sound Modulated Light, Pneumatic

Sound Field, The Speed of Sound and Spatial Interferences - are illustrative for his

approach. The Speed of Sound - an installation developed by the artist for an

unused water reservoir at Prenzlauerberg in Berlin - records ambient sounds, trans-

forms them and sends them back into the same environment. The distortions, delays

and spatial connections of the sound are part of a process dictated by time units.

The entirety can be interpreted as a composition for the space. The crux is

duplication, a translation in which space is being amplified and reproduced by

the space itself.
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The installation Sound Modulated Light is based on a reversal. The work is made up

of an environment where sound is carried by light instead of being reproduced

acoustically. Modulation, a concept that refers to music and also to radio waves,

comes to the fore. Each light in the space is linked to a soundtrack via a modulator.

The composition is divided into separate tracks distributed over the various lights.

Depending on the position of the receiver, one or more light signals are picked up

and transformed into sound through headphones. Van der Heide’s innovative techni-

cal brain is unmistakably in evidence in this transformation of recorded movements

into light, imagery and sound.

The interventions and installations do not constitute a clear-cut composition that you

can listen to from a distance. It is better to avoid passive listening. Instead, the

active observer becomes receiver and causer in one. It’s presence in the work turns

him into the player of an instrument. Unintentionally and unnoticed or otherwise, the

participant exerts an influence on the sound that he picks up. The sound not sent

into the space but produced by the space (and actions within it) occurs frequently in

the oeuvre. In a unique way, Van der Heide organises spaces into reverberating envi-

ronments by installing sensors and self-made software that control sound waves in

them. It turns the architectural space into an instrument, something that the artist

himself calls ‘Sonic Architecture’.

Edwin van der Heide’s academic career started by studying Music Technology at the

Utrecht School of Arts in 1988, the same city where until two years earlier the famous

Institute of Sonology was established. In 1989 he switched to studying Sonology at

the Royal Conservatory in The Hague and graduated in 1992. Sonology is the science

of musical sound and is synonymous with sonics, a concept that stands for serial,

experimental and, above all, electronic music. A ‘sonologist’ is an expert in the
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properties of sound. This definition alone shifts the reference to music into the back-

ground. But if you leave out the notes and melody, it does not necessarily mean that

music and composition are no longer involved. It is all about sound and interaction,

about point and interval, signals in the time domain and the frequency domain.

Edwin van der Heide has compiled a closely-knit oeuvre. He utilises the core concepts

of sound, space and interaction. In everything he does he examines the different

approaches to sonification, visualisation and tactilisation of data. His innovative con-

structions incisively interlink modern music, visual art and architecture. By doing so

he occupies a unique place within the new media in the visual arts. On the strength

of these qualifications, the jury decided to nominate Edwin van der Heide as winner

of the 2009 Witteveen+Bos Award for Art+Technology, a nomination unreservedly

accepted by Witteveen+Bos.

The jury of the Witteveen+Bos Award for Art+Technology

Andrée van de Kerckhove, chairperson

Mirjam Kuitenbrouwer

Marten Minkema

Arjen Mulder
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Wavescape, Rotterdam, The Netherlands, 2001
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JACQUEL I NE OSKAMP

E D W I N V A N D E R H E I D E – C O M P O N I S T V A N R U I M T E L I J K E

E R V A R I N G E N

Maart 2000, Rode Zee (Dahab)

Een groot arsenaal aan felgekleurde vormen beweegt trefzeker door het water. Een

groep knalgele streepjes met zwartgevlekte ogen schiet weg. Hier en daar zweeft een

iriserend groenblauwe schijf voorbij. Daar gaat een stel oranje flitslichtjes: vlaggen-

baarsjes. Een parade van vissen - allemaal druk in de weer hun eigen vissenleven te

leiden: door hard door het water te schieten, wat in het koraal te snuffelen, iets uit

het zand op te diepen, elkaar onder de oksels te kietelen of rustig wat rond te dob-

beren.

Van slapen is die nacht geen sprake. Herhaalde bezoeken aan het aquarium in Artis,

de tv-documentaires van Jacques Cousteau en een pas aangeschaft fotoboek over

deze zelfde Rode Zee hebben mij niet kunnen voorbereiden op wat zich nu voor mijn

duikbril ontvouwt. Met terugwerkende kracht krijgt ongeloof de overhand. Die

onwaarschijnlijke kleurenpracht - heb ik het me niet verbeeld? Onder het water-

oppervlak is letterlijk een wereld voor me opengegaan, waarvan ik me het fluoresce-

rende bestaan niet had kunnen voorstellen.

Met deze wonderbaarlijke belevenis sneuvelt ook een illusie: het idee dat de zee een

onmetelijk en leeg oppervlak is, waarin je jezelf kunt vergeten. Want wat is heerlijker

dan starend over die geruststellend klotsende watermassa op te gaan in de oneindig-

heid? Nee, nu weet ik wel beter. Op dat blauwe wateroppervlak kun je van alles
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projecteren, maar onder de ogenschijnlijke leegte is een enorm ingewikkelde logistiek

gaande van staarten, schubben en vinnen.

Deze herinnering borrelde op bij de installatie Wavescape van Edwin van der Heide

aan de Wilhelminakade ter gelegenheid van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001.

De tropische kleuren van de Rode Zee zijn hier vervangen door de grijstinten van de

Maas, maar op eenzelfde manier wordt het bewustzijn gekraakt. Door drie meter

onder de waterspiegel aan de kademuur 24 onderwatermicrofoons te bevestigen,

maakt Van der Heide het onhoorbare geluid van de voorbijvarende schepen hoorbaar.

Aan het bekende beeld van langzaam bewegende boten in de verte, vergezeld van

een diffuus gebrom, wordt zo een onbekende auditieve dimensie toegevoegd: het

kabaal dat de schepen onder water veroorzaken. Van der Heide creëert op de kade

als het ware een groot geluidsvenster waardoor de onderwaterwereld de vaste wal

opstroomt.

De klanken uit de 24 luidsprekers op de kade geven niet alleen een nieuw perspec-

tief op een zogenaamd gekende werkelijkheid, ze brengen ook de onbetrouwbaar-

heid van onze zintuigen aan het licht. Want hoe klinken geluiden onder water? Dof,

wattig en ver weg. Althans, als ze door het menselijk gehoororgaan worden opgepikt.

Als een microfoon het geluid registreert en een luidspreker het reproduceert, blijkt

het verbazingwekkend helder. Nog zo’n ontdekking is het feit dat geluid zich onder

water vijf keer zo snel verplaatst als door de lucht, waardoor aan wal interessante

combinaties van beide geluidsstromen kunnen ontstaan, zogeheten interferenties.

Het resultaat is een mooi gedifferentieerd geluidsbeeld van klotsend water, tuffende

watertaxi’s, zwoegende schroeven en gierende speedboten. De rivier is het podium:

een visueel decor van op afstand voorbij schuivende containerschepen, taxibootjes

en andersoortige vaartuigen.
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Legt Edwin van der Heide in Wavescape een verborgen realiteit bloot, vaker nog

voegt hij een nieuwe werkelijkheid aan de bestaande toe. Zoals in Pneumatic Sound

Field, een openluchtinstallatie die hij voor het eerst tijdens Sonambiente 2006 in

Berlijn exposeerde en die later op tal van andere plekken in Europa te zien was.

Pneumatic Sound Field is een mysterieuze installatie die uit niet meer bestaat dan

een metalen grid van 20 bij 10 meter dat in de lucht hangt: een pergola van metalen

buizen. Aan die buizen zijn haast onzichtbaar 42 pneumatische ventielen gemonteerd

waar volgens bepaalde (computergestuurde) patronen lucht doorheen wordt geperst.

Hoe minimaal in vormgeving ook, toch is hier sprake van een ware klankarchitectuur

omdat met die persgeluiden een duidelijk herkenbare ruimte wordt afgebakend. Ook

al ontbreekt elke notie van een muur of deur, je ervaart wel degelijk een ruimte waar

je in en uit kunt stappen.

Pneumatic Sound Field is zo mysterieus omdat je nauwelijks vat krijgt op wat er om

je heen gebeurt. Boven je hoofd ontsnappen knetterende en sissende geluiden aan

de ventielen. Maar wat is jouw rol als bezoeker? Zodra je gaat lopen verandert het

geluidsbeeld. Terwijl je je verplaatst door de klanken lijken die van timbre en ritme te

verschieten. Is het een interactief werk? Heeft de bezoeker invloed op de aard van

het geluid? Zoals een snorkelaar pal tussen de vissen kan zwemmen, ze van dichtbij

kan bestuderen en bewonderen, zo bevind je je in het Pneumatic Sound Field te

midden van de geluiden. Maar de vinger erop leggen - die vissen vastpakken - blijkt

onmogelijk.

De bezoeker probeert zich geïntrigeerd maar onwetend te oriënteren, maar Van der

Heide daarentegen weet exact wat hij doet. Met wetenschappelijke precisie bestu-

deert hij het gedrag van geluid en creëert met die kennis ruimtelijke klankvelden die

volgens zorgvuldig gecontroleerde patronen op elkaar inwerken.
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Pneumatic Sound Field, DEAF07, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, The Netherlands, 2007
Pneumatic Sound Field, Sonambiente, Tesla e.v., Berlin, Germany, 2006
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Pneumatic Sound Field, Synthetic Times, NAMOC, Beijing, China, 2008
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Juist deze interferentiepatronen hebben zijn belangstelling. In Pneumatic Sound Field

beïnvloedt hij deze door lucht in verschillende tempo’s door de ventielen te persen.

Van interactiviteit met de bezoeker is geen sprake, hoogstens voegt de wind enige

couleur locale toe. Maar door je eigen route door deze klankruimte te kiezen, heb je

de intieme ervaring zelf voortdurend het middelpunt van de installatie te zijn.

Even ongrijpbaar als zijn werk, is Edwin van der Heide zelf als kunstenaar. Hoe hem

te categoriseren? Om van alle problemen af te zijn kun je hem simpelweg een media-

kunstenaar noemen - hij werkt immers met moderne audiovisuele middelen.

Sommigen scharen hem onder de zogeheten audio art, een groep van beeldend kun-

stenaars voortgekomen uit de Fluxus-beweging voor wie het geluidsaspect steeds

belangrijker werd. Anderen, onder wie Van der Heide zelf, beschouwen hem gewoon

als componist. Toch heeft hij als componist ook weer geen traditionele voorgeschie-

denis. Hoewel een carrière als blokfluitist tot de mogelijkheden behoorde, is hij niet

naar het conservatorium gegaan om een instrument of compositie te studeren. Als

iets hem heeft gevormd is het de techniek zelf: zijn vader was een getalenteerd

onderzoeker op de researchafdeling van de Hilversumse radio-omroepen. Apparaten

uit elkaar halen, technische problemen oplossen en nieuwe toepassingen bedenken -

op een creatieve manier met elektronica omgaan is hem met de paplepel ingegoten.

De opleiding Sonologie aan het Conservatorium in Den Haag leerde hem meer over

de synthetische en mathematische grondslagen van het fenomeen geluid. In deze

tijd, eind jaren tachtig, experimenteerde hij met interactieve elektronische instrumen-

ten, zoals De Handen en Het Web, waarmee live op het podium geluid kan worden

bewerkt. Van grote invloed is zijn kennismaking in 1993 met Horst Rickels, die

gespecialiseerd is in het ontwerpen van klankinstallaties. Samen werken zij aan

Composition for dancers and colors. Een jaar later raakt hij betrokken bij het project
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Die Glückliche Hand Geöffnet van Dick Raaijmakers, die samen met Frans Evers de

interfaculteit Beeld & Geluid heeft opgericht. De gelijkschakeling van disciplines en

de conceptuele benadering die zo karakteristiek zijn voor het werk van Raaijmakers,

spreken Van der Heide tot de verbeelding. Drie jaar na zijn afstuderen, hij is dan krap

25 jaar oud, gaat hij lesgeven op de interfaculteit.

Heel geleidelijk vindt er een verschuiving in zijn interesse plaats die ertoe leidt dat hij

stopt met het geven van elektronische concerten. Geluid in relatie tot de ruimte gaat

hem steeds meer fascineren en deze fascinatie staat haaks op de traditionele concert-

opstelling, waarbij musici en publiek zich op vastgestelde plekken tegenover elkaar

bevinden.

Hoe kun je met geluid een ruimtelijke ervaring creëren? Om die vraag draait het in

het werk van Edwin van der Heide. Daarbij is meestal niet de ruimte maar een

natuurkundig of theoretisch principe het uitgangspunt. Zijn werken ontstaan via een

tamelijk vast stramien: hij formuleert een principe, onderzoekt dat op zijn ruimtelijke

eigenschappen en mogelijkheden, ontwikkelt vandaar uit een artistieke taal en geeft

ten slotte zijn bevindingen gestalte als kunstwerk. In wezen gaat hij als wetenschap-

per te werk, maar presenteert hij de resultaten als kunstenaar. Niet een educatief

gefundeerde instelling als Nemo maar een artistiek-technologisch platform als het

Rotterdamse V2_ is zijn biotoop.

Neem Radioscape waarvan Van der Heide in 2000 de eerste versie ontwikkelde. Deze

geluidswandeling kan zich in elke willekeurige binnenstad afspelen. Het publiek

wordt uitgerust met een tamelijk bizar ogende ontvanger. Het is een kastje met twee

antennes: een spriet en een cirkel. Een koptelefoon maakt het setje compleet.

Lopend door straten, steegjes en over pleinen passeer je een groot aantal door
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Van der Heide geïnstalleerde zenders die verschillende geluiden distribueren. Op een

subtiele manier gaan de klanken in elkaar over en door zelf een minutieuze choreo-

grafie te ontwerpen, kun je allerlei combinaties van geluiden tot stand brengen. Hoe

meer tijd en aandacht je in het navigeren stopt, hoe meer gelaagd en rijker de interfe-

renties tussen de verschillende klankvelden worden. Opnieuw laveer je door een

extra geluidsdimensie, die aan het straatbeeld is toegevoegd, zoals vice versa de met

ontvangers ronddolende bezoekers de betreffende binnenstad een nieuw aanzien

geven.

De bezoeker van Radioscape heeft geen idee wat zich aan de achterkant van het

stuk afspeelt. Het parcours dat Van der Heide heeft afgelegd om deze installatie te

realiseren, heeft niets te maken met een kunstzinnige intentie maar met puur natuur-

kundig onderzoek naar frequenties, het gedrag van radiogolven, de reflecties van

gebouwen en de relatie met golflengtes. Zijn grote ontdekking is dat elektromagne-

tische golven vergelijkbare eigenschappen hebben als geluidsgolven. Dit inzicht biedt

een opening om geluidsvelden te componeren die zich exact zo gedragen als hij zich

dat voorstelt.

Van der Heide heeft een sterk wetenschappelijke kant maar is beslist geen nerd. De

ontvanger bij Radioscape bijvoorbeeld is opzettelijk zo ontworpen dat je hem met de

handen moet vasthouden, waardoor een maximale flexibiliteit in het aftasten van de

klankvelden mogelijk wordt. Wellicht verklaart Van der Heides achtergrond als perfor-

mer dat hij oog heeft voor de fysieke kant van een ervaring en dat hij ‘de menselijke

maat’ in relatie tot de techniek serieus neemt.

Wat voor een leek misschien volkomen vanzelfsprekend lijkt, vergt in werkelijkheid

soms veel gepuzzel - iets waar Van der Heide, die alle aspecten van zijn werk zelf



LSP – tabakalera –, Tabakalera, San Sebastián, Spain, 2009

21



22

ontwerpt, uitvoert en programmeert, de hand niet voor omdraait. Illustratief is het

proces dat hij heeft doorlopen voor zijn Laser/Sound Performances. Het idee bij LSP

is om de ruimte niet alleen met geluid maar ook met licht vorm te geven, zodanig dat

het publiek zich in het licht bevindt; zoals je je ook altijd middenin het geluid ophoudt.

In de eerste versie gebruikte hij rook om het licht op te projecteren. De kringelingen

die rook maakt, zorgen voor een intrigerend effect, maar een nadeel is dat rook grijs

en massief wordt als hij langer in de ruimte staat. In de tweede versie diende spuitend

water als projectiescherm voor de laserstralen. Mooi helder, maar bezwaarlijk om het

publiek middenin te zetten. De ideale oplossing heeft Van der Heide nu gevonden in

het gebruik van nevel, dat niet alleen prachtig het licht reflecteert, maar ook een

schone, frisse sensatie op de huid veroorzaakt en daarmee een extra zintuiglijke

ervaring aan het kunstwerk toevoegt. Na deze ontdekking was de volgende stap een

buizenstelsel met ventielen dat computergestuurd, en dus via vooropgezette patronen,

nevel door de ruimte sproeit. De projectie van laserlicht op deze nevelbanen is zo

wonderbaarlijk mooi, dat je zou kunnen zeggen dat hier de felgekleurde tropische

vissen hun intrede in het werk van Edwin van der Heide hebben gedaan.

Op het bedrijventerrein Ekkersrijt nabij Son en Breugel staat het Son-O-House. Dit

door architect Lars Spuybroek ontworpen object lijkt op het eerste gezicht nog het

meest op een aangespoelde walvis. Via verschillende openingen kun je naar binnen,

waarmee je een geluidssculptuur betreedt. Uit twintig speakers, verdeeld over de vijf

‘kamers’, klinkt geluid. Ook hier is weer sprake van klankvelden die op elkaar inwerken

en waarvan de samenstelling verandert al naar gelang je door de ruimte beweegt. In

de ene ‘kamer’ overheerst een laag gezoem, in een andere kamer een hoog, haast

irritant gepiep. Na verloop van tijd wordt het makkelijker de verschillende klanklagen

van elkaar te onderscheiden en te horen hoe dat hele samenspel van timbres voort-

durend in beweging blijft.
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Son-O-House, Son en Breugel, The Netherlands, 2004
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Ook opvallend is hoe het geluid het bouwwerk tot leven brengt. Hoe lenig van vorm

en hoe transparant het materiaal ook, Spuybroeks aandeel in het Son-O-House is een

onbeweeglijk omhulsel rond een vibrerende klankmassa. Dat gevoel wordt versterkt

doordat het metalen gaas aan verval onderhevig is: losse randen beginnen om te

krullen, hier en daar vallen gaten in de constructie of zijn verbindingen losgeraakt.

De muziek vertoont daarentegen geen enkele vorm van slijtage: zij is nog maar een

piepklein stukje op weg in een compositie die zich, dankzij de computer, oneindig zal

blijven ontwikkelen.

Het idee van een eeuwigdurende, computergegenereerde compositie heeft Van der

Heide voor het eerst toegepast in het door Kas Oosterhuis en Lars Spuybroek ont-

worpen Waterpaviljoen (1997) op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Aansluitend op

de voor die tijd zeer experimentele ideeën van beide architecten, die het gebouw

wilden laten communiceren met de omgeving, maakte Van der Heide, samen met

componist Victor Wentink, een over zestig speakers uitgestuurde compositie die

onder invloed van het gedrag van de bezoekers en van de weersinvloeden buiten,

inclusief eb en vloed, voortdurend aan verandering onderhevig is. Omdat Neeltje Jans

uiteindelijk niet een artistieke maar een educatieve bestemming kreeg (en ondertussen

zelfs in een pretpark is veranderd), is dit verrassende kunstwerk een voortijdige dood

gestorven. Maar dezelfde gedachten komen terug in het Son-O-House waar Van der

Heide, dankzij de voortschrijdende techniek, gebruik kan maken van live voort-

gebrachte computerklanken (in plaats van materiaal op cd’s).

Anders dan Pneumatic Sound Field is Son-O-House wel degelijk een interactief werk.

Maar als je in het object rondstruint, is het onmogelijk uit te maken hoe die interacti-

viteit functioneert. Heeft het invloed als je van het ene compartiment naar het andere

loopt of verandert slechts je eigen perceptie door de wijziging van positie? Vast staat
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dat het geluid uitnodigt om de ruimte te verkennen: een penetrant gebrom in een

tegenoverliggende ‘kamer’ maakt nieuwsgierig om dat geluid eens van dichtbij te

beluisteren. Als je eenmaal op dat punt bent aangekomen, blijkt de klank een meta-

morfose van gebrom naar gezaag te hebben ondergaan. Terwijl je manoeuvreert door

het gestroomlijnde object, komen er steeds nieuwe timbres en patronen bovendrijven.

Edwin van der Heide streeft een complex soort van interactiviteit na, waarbij hij de

touwtjes strak in handen houdt. In zijn ogen is het een misverstand dat de bezoeker

de taak van de componist zou kunnen overnemen. Maar binnen door hem nauwkeurig

gedefinieerde voorwaarden, gunt hij het publiek alle vrijheid een eigen parcours af te

leggen. Sterker nog, het is voor hem juist de uitdaging het publiek aan de wandel te

krijgen en het te stimuleren een eigen set indrukken te verzamelen. Dat is de reden

dat het geluid in zijn werk minimaal van karakter is: een muziekstuk dat ‘af’ is nodigt

immers uit om te blijven staan luisteren, terwijl een trage klankstroom verleidt om zelf

verandering te bewerkstelligen.

Met het traditionele concertritueel van zaal versus podium heeft dit alles niets meer

van doen. De bezoeker krijgt een actieve rol toebedeeld: enerzijds omdat hij wordt

geacht een eigen weg door het kunstwerk te zoeken, anderzijds doordat hij, in het

geval van Son-O-House, wel degelijk invloed heeft op het (lange termijn) verloop van

de compositie. Via sensoren registreert de computer namelijk het gedrag van de

luisteraars, daarna wordt in het geheugen een lijstje opgeslagen van ‘aantrekkelijke’

routes die deel uitmaken van toekomstige berekeningen. Van een passieve luisteraar

in de concertzaal die een prachtig aquarium observeert, verander je in een actieve

snorkelaar die tussen de vissen zwemt en achter zijn favoriete exemplaren aan gaat.
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Waarin schuilt nu werkelijk de magie van Van der Heides werk? Ik werd mij pas

bewust van het antwoord op die vraag toen ik foto’s bekeek van zijn exposities:

onveranderlijk verkeren de bezoekers in diepe concentratie. Alle gezichten weer-

spiegelen een intens waarnemen. Dat is het gevolg van de precisie waarmee Van der

Heide zijn ideeën uitvoert. Niets leidt af, geen enkel detail stuurt je de verkeerde kant

op, er is geen enkele ‘ruis’. Die exactheid dwingt de bezoeker tot een even grote

concentratie, waar alle zintuigen aan deelnemen. Juist daarin ontstaat de ruimte voor

een eigen interpretatie en opent zich een spirituele dimensie die maakt dat je de

werkelijkheid op een nieuwe manier kunt gaan ervaren - of dat nu onder of boven de

waterspiegel is.



Radioscape is a parallel sound world, located in a city cen-

tre, and is based on the spatial behaviour of  electromagnetic 

waves. Fifteen transmitters, each broadcasting their own sub-

composition, are situated in an area of  approximately one 

square kilometer. The visitor explores the metacomposition of  

the overlapping sound fields with a specially developed receiver. 

Compelling combinations and oppositions arise depending on 

the chosen route. A new, physically tangible reality unfolds, one 

that intersects the existing reality.

 

Radioscape is een parallelle geluidswereld in een binnenstad 

gebaseerd op het ruimtelijke gedrag van elektromagnetische 

golven. In een gebied van ongeveer een vierkante kilometer be-

vindt zich een vijftiental zenders die elk een eigen deelcompo-

sitie uitzenden. De bezoeker verkent de metacompositie van de 

elkaar overlappende klankvelden met een speciaal ontwikkelde 

ontvanger. Afhankelijk van de route die hij kiest ontstaan bij-

zondere combinaties en tegenstellingen. Er ontvouwt zich een 

nieuwe,  lichamelijk ervaarbare werkelijkheid die de bestaande 

werkelijkheid doorkruist.

 





























Son-O-House is an interactive environment of  sound architecture 

in Son en Breugel. The building, designed by Lars Spuybroek, 

forms the basis for a ‘house’ in which sounds live. Van der Heide 

divided it into five ‘rooms’, each with its own sound field of  

spatial interference patterns. As the visitor moves around the 

building, he experiences how the various fields evolve and how 

the relationships between each of  them are constantly renewed. 

The composition is based on a generative model in which the 

visitors – whose presence and movements are detected by sen-

sors - stimulate the development of  the sounds. Parallel to this 

process, observations are made of  visitors’ movements through 

the building and of  how they respond to the sounds. The system 

‘learns’ from the visitors and uses the information to surprise 

them and direct them through the building. It is a continuous 

process in which new sounds are being created all the time, 

‘being remembered’ but also ‘forgotten’ when they appear to 

have lost their significance.

Son-O-House is een interactieve klankarchitectuur in Son en 

Breugel. Het door Lars Spuybroek ontworpen gebouw vormt de 

basis voor een ‘huis’ waarin geluiden leven. Van der Heide gaat 

uit van een onderverdeling in vijf  ‘kamers’, elk met een eigen 

klankveld van ruimtelijke interferentiepatronen. Als de bezoeker 

zich door het object verplaatst, ervaart deze hoe de verschil-

lende klankvelden zich ontwikkelen en voortdurend een andere 

relatie met elkaar aangaan. De compositie is gebaseerd op een 

generatief  model waarbij de, door sensoren gedetecteerde be-

zoekers de ontwikkeling van de klanken stimuleren. Parallel aan 

dit proces wordt er gekeken hoe de bezoeker zich door het ge-

bouw beweegt en op de klanken reageert. Het systeem ‘leert’ 

van de bezoekers en gebruikt deze informatie om de bezoekers 

te verrassen en als het ware door het gebouw te sturen. Het is 

een voortdurend proces waarin steeds nieuwe klanken ontstaan, 

‘onthouden worden’ maar ook ‘vergeten’ worden als deze juist 

geen betekenis meer lijken te hebben.
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E D W I N V A N D E R H E I D E

Edwin van der Heide (1970) studeerde Sonologie aan het Koninklijk Conservatorium

in Den Haag, waar hij in 1992 afstudeerde. Hij werkt als kunstenaar en onderzoeker

op het gebied van geluid, ruimte en interactie.

Het is moeilijk zijn huidige werk te definiëren in traditionele termen als muziek,

geluidskunst of mediakunst, omdat hij vaak werkt met specifieke kenmerken van een

medium. Dit medium wordt niet enkel gebruikt om iets over te brengen, de kenmerken

worden een belangrijk onderdeel van het werk. Van der Heide verbreedt het begrip

´muzikale taal´ in een ruimtelijke, interactieve en interdisciplinaire richting. Bovendien

gaat zijn werk voorbij aan de traditionele concertvorm. Het resultaat kan een instal-

latie, een performance of een environment zijn. Vaak wordt het publiek midden in het

werk geplaatst en uitgedaagd om het actief te verkennen, te reageren op en een

relatie aan te gaan met het werk.

Van der Heide exposeert dezelfde installaties vaak meerdere malen. De verandering

van context zorgt ervoor dat zijn werk anders wordt ervaren. Zo exposeerde hij

Pneumatic Sound Field in 2007 op het plein van Museum Boijmans Van Beuningen in

Rotterdam tijdens de expositie DEAF07 van V2_ en op de tentoonstelling

Klangstätten (2009) in Braunschweig. De besloten omgeving van het plein van

Museum Boijmans Van Beuningen gaf het werk een ander, meer gesloten karakter

dan het publieke, met bomen omgeven parkje in de binnenstad van Braunschweig.

Ook akoestisch waren ze tegengesteld aan elkaar.
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Zijn werk wordt veelvuldig in binnen- en buitenland geëxposeerd. Recentelijk expo-

seerde hij in Braunschweig, was de installatie LSP - tabakalera - te zien in San

Sebastian, kon de bezoeker deelnemen aan Sound Modulated Light 3.0 PL in

Warschau en had Van der Heide een expositie in Wood Street Galeries in Pittsburgh.

Permanente installaties zijn het Waterpaviljoen (1997-2002) op het eiland Neeltje

Jans en het Son-O-House (2004-heden) in Son en Breugel, die onder meer in

samenwerking met architect Lars Spuybroek tot stand zijn gekomen.

Ook fungeerde Van der Heide meerdere malen als curator. Voorbeelden zijn het

Dissonanze Festival in Rome (2006) en samen met Joost Rekveld Sonic Light (2003)

en Wormhole Dordrecht (2008).

In 1995 werd Van der Heide uitgenodigd te doceren aan de interfaculteit Image and

Sound/ArtScience van het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Kunst-

academie in Den Haag. Sinds 2002 is hij werkzaam als docent aan het Media

Technology MSc programma van de Universiteit Leiden. In 2007 werd hij docent en

onderzoeker bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS) en is

van daaruit ook inhoudelijk betrokken bij de Media Technology masteropleiding. In

het eerste halfjaar van 2009 bekleedde hij de Edgard-Varèse-leerstoel aan de TU

Berlijn.
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J A C Q U E L I N E O S K A M P

Jacqueline Oskamp (1964) is werkzaam als freelance journaliste op het gebied van

muziek, muziektheater, nieuwe media en aanverwanten. Zij schreef onder andere voor

De Groene Amsterdammer, de Volkskrant, Vrij Nederland, de Theatermaker en de

Uitkrant.

Van 1994 tot 2001 was zij als muziekprogrammeur verbonden aan Huis a/d Werf in

Utrecht. Daarnaast werkte zij mee aan verschillende televisieprogramma’s over

muziek en regisseerde zij een documentaire over Dick Raaijmakers (Op zoek naar een

vergeten toepassing, 2000). In 2004 verscheen haar boek Radicaal gewoon - bestaat

er zoiets als Nederlandse muziek?

In het verleden heeft Jacqueline Oskamp diverse bestuurs- en adviesfuncties

bekleed. Op dit moment werkt zij aan boek over de geschiedenis van de elektroni-

sche muziek in Nederland.



J U R Y

Andrée van de Kerckhove (voorzitter) studeerde vrije kunst en restauratie aan de

Academie voor Schone kunsten in Gent. Na haar afstuderen werkte ze achtereenvol-

gens in het Museum voor Hedendaagse Kunst te Gent, het Van Abbe Museum in

Eindhoven en het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Sinds 2003 werkt Andrée van de

Kerckhove op zelfstandige basis als onderzoeker, adviseur en tentoonstellingsmaker.

Daarnaast is ze theoriedocent aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem.

Mirjam Kuitenbrouwer, beeldend kunstenaar, studeerde aan de Hogeschool voor de

Kunsten in Arnhem en de Jan van Eyck Academie te Maastricht. Sinds 1989 neemt

Kuitenbrouwer deel aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland. In 2003 verscheen

het boek ‘Mirjam Kuitenbrouwer’, naar aanleiding van haar tentoonstelling in de

Kasseler Kunstverein. Zij wordt onder meer vertegenwoordigd door galerie Ferdinand

van Dieten d’Eendt in Amsterdam en Wohnmaschine te Berlijn.

Marten Minkema is schrijvend journalist en radiomaker. Na een opleiding journalistiek

in Utrecht werkte hij jarenlang bij de VPRO. Minkema is nu zelfstandig cultureel verslag-

gever. Zijn werkterrein is breed. Hij maakte documentaires over koekoeksklokken,

buizenpost en het wereldwijde onderzeese telegrafiestelsel van het Britse Koninkrijk,

maar ook over daktuinen, olifanten, uithuwelijking in India en de LHC-deeltjesversneller

bij CERN in Genève.
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Arjen Mulder is bioloog en essayist. Mulder publiceerde vier essaybundels, waar-

onder 'Levende systemen: reis naar het einde van het informatietijdperk' (2002). Ook

schreef hij 'De vrouw voor wie Cesare Pavese zelfmoord pleegde' (2005), een media-

geschiedenis van de twintigste eeuw aan de hand van de liefdes van een Amerikaanse

B-actrice. Samen met Maaike Post publiceerde Mulder het veelgeprezen 'Boek over

de elektronische kunst' (2000) en 'Over mediatheorie: taal, beeld, geluid, gedrag'

(2004). Arjen Mulder is medewerker van V2_Instituut voor instabiele media en redac-

teur van De Gids.
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