Spelen met

muziek!

Samen spelen op de marimba (Foto: Jan van Dorp)

Tekst: Hans van Dorp
Roestige plakken ijzer op
boomstammen in de grond, die
wonderlijk helder klinken als je
erop slaat. Of een waterput met
allemaal kleurige buizen, die
samen een waterorgel vormenmet een bak welig tierend riet
in het midden. Of een bankje, waarvan zitting en leuning
samen een xylofoon vormen.
Stuk voor stuk wonderlijke
instrumenten in de buitenlucht.
Aan het woord is bouwer Hans
van Dorp.

Het begon al in de jaren ‘70. Toen
kwam ik bij StAUT kindertheater
terecht. De hoofddoelstelling van
StAUT (Stichting Amsterdams
Universitair Toneel) was om kinderen de loop van het verhaal mede te
laten bepalen en ze zo te laten ervaren dat hun wereld veranderbaar is;
dat ze invloed kunnen uitoefenen
op hun omgeving. Bij deze projecten paste een muziekinstrument,
waarbij de kinderen samen moesten werken om er geluid uit te krijgen. Dat werd een aan twee kanten
bespeelbaar pijporgeltje, met grote
carrillonachtige toetsen. Aan beide
zijden moest je de balgen bedienen:
als jij naar beneden trapte, ging

mijn trapper omhoog. Eigenlijk zijn
al mijn volgende instrumenten daar
een afgeleide van.
Begin jaren ’80 werkte ik een jaar
in Belfast, bij de ‘Community
Arts’ groep ‘NOW’ (Neighbourhood Open Workshops). Deze
groep maakte diverse kunstvormen waarmee contact gelegd werd
met mensen die normaal gesproken niet met kunst in aanraking
kwamen. Daar kreeg ik de gelegenheid om een eerste ronde xylofoon
te bouwen, waar je met een tiental
mensen omheen kunt spelen.
Viktor Schauberger
In die tijd wees men me op het
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werk van Viktor Schauberger (zie:
www.implosie.nl) Deze Oostenrijkse
boswachter leefde van 1885 tot 1958.
Tegen de toen heersende opvatting in dat de natuur iets was dat
bedwongen moest worden, werkte
hij onder het motto ‘kapieren und
kopieren’ (doorgronden en imiteren). Hij beschouwde de aarde als
een levend organisme en water als
het bloed daarvan. Er staan vele
patenten op zijn naam, gerelateerd aan energieopwekking met
water, bos- en landbouwinnovaties
volgens natuurlijke principes. In
gevangenschap tijdens de Tweede
Wereldoorlog zou hij aan vliegende schotels op waterkracht gewerkt
hebben. Hij was een omstreden
en uiteindelijk tragische figuur.
Sommigen beschouwen hem als
een miskend genie, anderen als
een naïeve zonderling. Hoe dan
ook, hij inspireerde mij om water
met meer aandacht te beschouwen.
Je kunt met water en klank leuke
dingen doen: bijvoorbeeld metalen
klankelementen zoals koebellen
of metallofoontoetsen onderdompelen, zodat de toon lager wordt.
Zo krijg je met minder materiaal

meer mogelijkheden. Je kunt water
ook als balg gebruiken voor een
waterorgel. Als je een buis met een
orgelpijp erop in water op en neer
beweegt, kan de lucht alleen boven
door de pijp ontsnappen en krijg je
een fluittoon.
Natuurspeelplekken
In 2011 kwam ik via Huub van der
Laan in de wereld van de speelbossen en ‘natuur’speelplekken
terecht. Samen ontwierpen we voor
het Diemerbos een metallofoon,
die zo goed bevalt dat er her en
der verscheidene anderen volgden.
Het instrument bestaat uit dikke
gestemde stalen toetsen die losjes
aan boomstammen zijn bevestigd.
De lagere tonen hebben resonantieholletjes, waardoor je een mooie
warme klank krijgt.
De instrumenten zijn bedoeld voor
zowel passanten als professionals.
Liefst allebei tegelijk, en van alle
leeftijden. Ik vind het een uitdaging
om een instrument zo laagdrempelig te maken dat iedereen erop durft
te spelen, maar dat je er ook een stel
goeie muzikanten op kunt loslaten.
Liefst gecombineerd met ‘normale’

Detail metallofoon (Foto: Anno Kuindersma)

instrumenten. Een simpele versie
van zo’n metallofoon heeft bijvoorbeeld 6 tonen, één pentatonisch
octaaf. Dat is een toonladder waarin de onderlinge toonafstanden
zo groot zijn, dat wat je er ook op
speelt, het altijd harmonisch klinkt.
Eerlijk gezegd vind ik dat persoonlijk al gauw saai. Met 8 tonen kun
je al een heel octaaf ‘witte toetsen’
maken. Er zijn er ook met 15: twee
octaven witte toetsen, of met 25:
twee octaven chromatisch, dus witte
en zwarte toetsen. In de meeste
gevallen komen de metallofoons
op rolstoeltoegankelijke plekken
te staan. Sommige staan op een
schoolplein, zoals bij de Julianaschool in De Lier. Deze wordt voornamelijk buiten lestijd, maar wel
intensief door de kinderen bespeeld.
In Dronten staat in een ‘Boslokaal’
een metallofoon tussen basisscholen
De Toekomst en Aan Boord in. De
directeur van die laatste school, Ada
Tiemes, vertelde me dat het instrument boven verwachting bevalt.
Qua muzieklessen is het nog in de
Metallofoon in het Haarlemmermeerse
Bos (Foto: Willem Schinkel)
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In het Boslokaal, Dronten (Foto: Anno Kuindersma)

experimentele fase, maar er wordt
door veel kinderen gretig gebruik
van gemaakt – voor-, tijdens- en na
schooltijd. Al een paar keer zijn er
rappers op begeleid.
Samenspel
Het valt niet mee om een instrument
van 15 m groot te bespelen. Omdat
de stammen een eindje uit elkaar
staan, ren je je rot om een melodie
of een akkoord te spelen. Of… je
moet samenwerken en de melodie
verdelen, zoals bij voorbeeld Zuiden Midden-Amerikaanse panfluitgroepen doen. Ieder een paar noten
en goed opletten wanneer je aan de

beurt bent. Je kunt het instrument
met je handen bespelen, of met
gevonden stokken, je sleutelbos, je
schoen..? Klinkt allemaal anders.
De dikte en het gewicht van de
stokken bepalen mede de klankkleur. Op de lagere tonen klinken
zware, dikke, beetje zachte stokken
het best, op de hogere juist harde.
Geluiden in het bos
De instrumenten moeten natuurlijk
geen overlast geven aan de bewoners
en gebruikers van de omgeving.
Over het algemeen wordt het geluid
als vriendelijk en niet storend,
eerder als intrigerend ervaren. De

Een paar locaties:
Waterorgel Amsterdam Noord (2012), Latitude: 52.41665, Longitude: 4.887279
Metallofoon Diemerbos (2011): Latitude: 52.328074, Longitude: 4.998523
Metallofoon Speelbos ’t Laer, Hilversum (2012): Latitude: 52.225664,
Longitude: 5.220012
Metallofoon Informatieboerderij Zorgvrij, Velsen (2015): Latitude: 52.429491,
Longitude: 4.687204
Metallofoon Bouwspeelplaats De Leuke Linde, Arnhem (2016):
Latitude: 52.231237, Longitude 4.679754
Metallofoon Valkenburg a/d Geul (2016): Latitude: 50.870920,
Longitude: 5.795052
Metallofoon Boslokaal Dronten (2017): Latitude: 52.525756, Longitude: 5.725873

stemming van de stalen klankelementen blijft jarenlang constant,
althans: het verandert in z’n geheel
een klein beetje met temperatuurwisselingen. Eens gestemd, altijd
gestemd. Het staal gaat roesten,
maar door een paar lagen gekookte
lijnolie gaat dat heel langzaam. Je
zou er af en toe een nieuwe laag op
kunnen smeren, maar bij de eerste
uit 2011 is dat niet gebeurd, en die
klinkt nog prima. Wel is daarvan
het robinia qua kleur bijna helemaal
in de omgeving opgegaan, en is er
wel eens een mezennest in een van
de resonatoren (klankgaten) aangetroffen. Of die vogels van mensenmuziek houden is niet bekend.
Materiaal voor buiten
Het bouwen van muziekinstrumenten voor de openbare ruimte,
in weer en wind, is een uitdaging.
Instrumenten zijn vaak teer en
kwetsbaar. Staal of aluminium als
klankbron (metallofoons) of steen
(lithofoons) kan prachtig geluid
geven en is goed bestand tegen
weersinvloeden. Hout uiteraard
minder, maar kan toch leuke resultaten geven. Staal of dikke steen is
behoorlijk hufterbestendig. Mijn
laatste lithofoon was trouwens een
grafmonument, erg mooi om te
mogen doen.
Nieuwe plannen
Hoog op m’n verlanglijstje van
volgende instrumenten staat een
stalen waterorgel dat uit één drijvend geheel bestaat, verder zonder
bewegende delen. En na een paar
xylofoonbankjes komt er nu een
xylofoon-picknickbank.
Meer informatie: hansvandorp.nl
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