
14 november 2014, pag. 22

Nichts
walthaus

Voor de sonar was uitge-
vonden hadden onder-
zeeërs alleen hydrofoons

om te horen of er iets aankwam.
Een hydrofoon is zoiets als een
microfoon, maar dan voor onder
water.

Geluidskunstenaar Kris Lim-
bach uit Berlijn heeft ze ook.
Zondagavond vertelde hij, dat hij
van plan was die de volgende
dagen in het Wad te steken, om
te horen hoe dat klinkt. De vori-
ge keer dat hij in Leeuwarden
was deed hij het geluid voor
Kreatürliche Unschuld, het hor-
rorfilmpje van John Bock dat in
het Fries Museum draait bij de
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Hindelooper kamer. Ditmaal was
hij gast van het Media Arts Festi-
val, voor het kunstproject in het
waddengebied dat woensdag in
de krant stond.

Leek me interessant. Het
geluid van boven de waterspie-
gel van het Wad kennen we
allemaal wel: meeuwen en ande-
re vogels, rollend water, wind,
een verre boot. Maar daaronder?
Je stelt je iets lobbigs en zwaars
voor. Vochtige zitzakken in een

‘Onder water klinkt
altijd verrassend’

grot vol erwtensoep.
,,Onder water klinkt altijd ver-

rassend”, zei Limbach. ,,Als een
boot langs gaat, vang je dat geluid
op grote afstand nog op.”

Woensdagavond lieten de
kunstenaars zien wat de trip naar
Zwarte Haan zoal had opgeleverd.
Een van hen las een fragment uit
de Edda voor, stampend in een
bak slik, als een wadloper die pas
op de plaats maakt. Kris Limbach
liet onder meer het gegorgel
horen van een waterstroompje,
met nu en dan een hoge, zangeri-
ge klank. Dat was de echo van een
metalen constructie verderop,
legde hij uit.

Hoe klonk het nu onder de
waterspiegel, wilde ik weten. ,,Ik
heb de hydrofoon drie meter
diep in het Wad gestoken, in de
modder, om te horen wat voor
geluid daar is”, vertelde Lim-
bach. ,,Maar er was nichts. Stilte.
Misschien hoor je meer in de
zomer, als de wormen actief zijn.
Nu was er niet eens het geluid
van een boot, alleen een ruis. Al
is dat natuurlijk ook een geluid.”

(Heel veel omgevings- en
natuurgeluiden staan op
aporee.org, met een kaart erbij.
Limbachs waddengeluiden staan
daar nu ook op).
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